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De voorzitter opent de vergadering om 19.12 uur. 

 

 

1.  Overname lening van AGB Zwevegem bij ING door gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2011 betreffende verlenen van advies aan het Autonoom 

Gemeentebedrijf Zwevegem voor het aangaan van een lening pakket. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2011 betreffende goedkeuring verklaring van borgstelling voor 

het lening pakket aan te gaan door het AGB. 

-  Besluit van de raad van bestuur van autonoom gemeentebedrijf Zwevegem van 17 mei 2011 betreffende 

toewijzing lening pakket 2011. 

Motivering 

In zitting van 17 mei 2011 werd door de raad van bestuur van Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem een 

lening toegewezen aan ING bank voor een bedrag van 1.250.000,00 euro met een looptijd van 20 jaar. In 

zitting van de gemeenteraad van 28 februari 2011 verleende de gemeenteraad een gunstig advies over die 

lening en stelde de gemeente Zwevegem zich borg voor die lening. 

Die lening werd grotendeels aangewend om een deel van de erfpachtvergoeding (1 mio euro) te voldoen aan 

gemeente Zwevegem. De totale erfpachtvergoeding voor machine- en polyvalente zaal werd bepaald op 

3.710.099,00 euro. Het saldo wordt op 97 jaar (sinds 2013) terugbetaald aan gemeente Zwevegem. 



 

 

In 2019 werd in overleg met adviesbureau PWC en de belastingadministratie overgeschakeld van 

rechtspersonenbelasting naar vennootschapsbelasting vanaf rekening 2017.  

Op 1 januari 2020 bedraagt het openstaande saldo van de lening 718.750,00 euro. 

Het Autonoom Gemeentebedrijf haalt zijn inkomsten enerzijds uit verhuur zaal met drank en anderzijds uit 

prijssubsidies van gemeente Zwevegem.  

Sinds de overstap naar vennootschapsbelasting wordt de gemeente geconfronteerd met volgend probleem: 

enerzijds moet er voldoende winst gerealiseerd worden om thesauriematig de lening te kunnen afbetalen, 

anderzijds dient vennootschapsbelasting afgedragen te worden op winst die (groten)deels gerealiseerd wordt 

via prijssubsidies van gemeente Zwevegem. 

Om dit te verhelpen wordt voorgesteld dat gemeente Zwevegem de lening van het AGB Zwevegem overneemt 

en verder afbetaalt. Die overname kan volgens ING gebeuren met beperkte bankkosten (maximaal 1.000,00 

euro). De erfpachtvergoeding die het AGB Zwevegem is verschuldigd aan de gemeente Zwevegem zal 

verhoogd worden met het bedrag van de over te nemen lening en zal afbetaald worden op 90 jaar (zodat alle 

erfpachtvergoedingen aflopen in 2109). 

BESLUIT 

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

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez) 

1 ONTHOUDING (Antoon Vanassche) 

Enig artikel 

De gemeente Zwevegem beslist om de lening van AGB Zwevegem op 1 januari 2020 over te nemen en verder 

af te betalen. Het openstaande bedrag op 1 januari 2020 bedraagt 718.750,00 euro. 

2.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader 

van de gegevensuitwisseling. 

Bevoegdheid 

Artikel 40 en artikel 41 Decreet Lokaal Bestuur. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende “Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 

2020”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Email van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dd. 21 januari 2020 houdende het afsluiten van een 

overeenkomst met de gemeente Zwevegem, in het kader van de gegevensuitwisseling in het project 

“geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten” (GSS). 

-  Buffer - gegevensbank - gewijzigd op 1 oktober 2019. 

Verzoek 

Verzoek van de financieel directeur aan de Kruispuntbank om in samenspraak met informaticaservicebureau 

de gegevens inzake voorkeurtarieven te verzamelen dienstig voor de aanmaak van de rol milieubelasting 2020, 

teneinde de rechthebbenden een verminderde aanslag te kunnen toesturen, voor zover zij aan de voorwaarden 

voldoen. 

  



 

 

Motivering 

De gemeente verbindt zich op haar beurt toe om alle voorwaarden van de overeenkomst nr. 20/017 

betreffende de machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid nr. 

16/008 overeenkomstig artikel 11bis van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van 

een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, volledig na te leven en aan de Kruispuntbank de lijst van 

belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 16 december 2019 voor het aanslagjaar 2020 van 

toepassing is, mede te delen. 

In de milieubelasting 2020 worden op basis van de voorzieningen in dat reglement verminderingen toegekend 

inzake voorkeurtarieven aan de hand van de verstrekte gegevens van de Kruispuntbank. 

Artikel 7 van de desbetreffende overeenkomst vermeldt de plicht tot inkennisstelling hierover aan de 

raadsleden. 

De gemeente mag de door de Kruispuntbank meegedeelde gegevens slechts bewaren gedurende de 

toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften. 

Deze gegevens moeten daarna gewist worden en mogen onder geen beding aan derden overgemaakt worden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2020 / 011100 613099 / 335 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De overeenkomst  van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gemeente Zwevegem 

(GR20200224_bijlage_2020_04) wordt goedgekeurd en mag ondertekend worden in het kader van de 

gegevensuitwisseling met het oog op de onmiddellijke toepassing van de gemeentelijke belastingvermindering 

aan de belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. 

Artikel 2 

Alle gemeenteraadsleden van de gemeente worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst, overgemaakt aan de 

Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. 

3.  Toekenning toelagen 2020 (deel 1). 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 23°. 

Situering 

De vermelde jaarlijkse aanvragen voor toelage 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 voor het verkrijgen van een toelage. 

  

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144474


 

 

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 adviesraden nodig zijn om de werking te 

verzekeren. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Toelage 

2020 011902 649300 AC421 8.500,00 euro 

2020 015000 649300  825,00 euro 

2020 016000 649300  1.200,00 euro 

2020 070900 649300 AC521 1.925,00 euro 

2020 071000 649300 AC521 8.020,00 euro 

2020 074000 649300 AC521 825,00 euro 

2020 075000 649300 AC521 18.500,00 euro 

2020 090900 649300  15.085,60 euro 

BESLUIT 

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

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman) 

8 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez) 

Artikel 1 

Aan de vermelde organisaties en adviesraden wordt, voor het dienstjaar 2020, een toelage toegekend, zoals 

vermeld in bijlage (GR202200224_bijlage_2020_05). 

Artikel 2 

De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd 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. 

4.  Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht 

met vaststellen wijze van gunnen. 

Bevoegdheid 

- Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 10° 

Juridische grond 

-  Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144476


 

 

-  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies. 

-  Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. 

-  Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. 

-  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten. 

Motivering  

Voor de behandeling van de uitgaande post van gemeente en OCMW Zwevegem dient een nieuwe 

overheidsopdracht te worden uitgeschreven. 

Deze opdracht omvat het ophalen, frankeren en bezorgen aan de postdiensten voor de verdere distributie. 

Het gemeentebestuur treedt in dit dossier op als opdrachtgevend bestuur. 

De opdracht wordt uitgeschreven voor 2020 (aanvang 1ste werkdag van de maand volgend op de betekening 

van de gunning) tot 31 december 2023. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming btw inclusief 

2020 011000 614020 56.000 euro waarvan 48.000 euro ten laste van 

gemeente en 8.000 euro ten laste van OCMW 

Zwevegem 

2021 011000 614020 83.950 euro waarvan 72.000 euro ten laste van 

gemeente en 11.950 euro ten laste van OCMW 

Zwevegem 

2022 011000 614020 83.950 euro waarvan 72.000 euro ten laste van 

gemeente en 11.950 euro ten laste van OCMW 

Zwevegem 

2023 011000 614020 83.950 euro waarvan 72.000 euro ten laste van 

gemeente en 11.950 euro ten laste van OCMW 

Zwevegem 

TOTAAL   307.850 euro waarvan 264.000 euro ten 

laste van de gemeente en 43.850 euro ten 

laste van OCMW Zwevegem 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 89 § 1, 2° van de wet 

van 17 juni 2016 (de goed te keuren uitgaven bereikt de drempel van 750.000 € niet). 

  



 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Behandeling uitgaande post van gemeente en OCMW 

Zwevegem voor de periode 2020-2023” met een totale raming van 307.850 euro waarvan 264.000 euro ten 

laste van de gemeente en 43.850 euro ten laste van OCMW Zwevegem. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij 

aanvang van de procedure. 

Artikel 3 

Het gemeentebestuur Zwevegem treedt voor deze opdracht op als opdrachtgevend bestuur. 

Artikel 4 

OCMW Zwevegem wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

Artikel 5 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 011000/614020 van het budget 2020-2023. 

5.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

Vlerick Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (fase 1), namelijk "LIBELSTRAAT". 

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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 16 juli 2018 betreffende goedkeuring wegenistracé verkaveling 

Avelgemstraat VLERICK Vastgoed. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018 houdende afleveren van de 

omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem aan VLERICK 

Vastgoed. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving 

aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te 

Zwevegem (FASE 1), namelijk “LIBELSTRAAT”. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Grondplan wegenis en riolering. 

-  Verkavelingsplan. 

-  Plan met definitieve straatnaamgeving “LIBELSTRAAT”. 

-  Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid betreffende straatnaamgevingen d.d. 28 mei 2019. 

-  Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Zwevegem d.d. 9 december 2019 in functie 

van het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis 

in de verkaveling VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te ZWEVEGEM (FASE 1), namelijk 

“LIBELSTRAAT”. 



 

 

-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid betreffende straatnaamgevingen d.d. 20 

december 2019. 

- Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 18 december 2019 tot 

17 januari 2020, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Advies 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van het 

openbaar onderzoek met datum van sluiting 17 januari 2020. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuurbeleid werd beslist op 20 december 2019, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de 

voorgestelde straatnaamgeving “LIBELSTRAAT” voor de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (Fase 1). 

 Situering 

De goedgekeurde verkaveling van VLERICK Vastgoed met nieuwe wegenis maakt deel uit van een 

goedgekeurd gefaseerd groter masterplan, namelijk masterplan ‘de groene ring’. 

De verkaveling wordt toegankelijk gemaakt via een aansluiting op de Avelgemstraat (N8). 

Aan de wegenis binnen deze verkaveling (Fase 1) dient een nieuwe straatnaam te worden gegeven. 

Motivering 

Door de nv VLERICK Vastgoed werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden en het uitvoeren 

van infrastructuurwerken (wegenistracé), gelegen Avelgemstraat – Fase 1 te Zwevegem. 

De verkaveling maakt deel uit van een goedgekeurd gefaseerd groter masterplan, namelijk masterplan ‘de 

groene ring’. 

In een eerste fase worden 30 loten voorzien voor grondgebonden woningen. 

De verkaveling bestaat uit 2 loten voor halfopen bebouwing en 28 loten voor gesloten bebouwing. 

Twee loten zijn bestemd voor meergezinswoningen of gestapeld wonen onder de vorm van 3 afzonderlijke 

blokken. 

17 loten zijn bestemd voor garages. 

Er wordt ook een groenzone aangelegd om het groen karakter van de omgeving te behouden. 

Later volgt er nog een 2de fase. 

In de eerste fase van de verkaveling wordt er nieuwe wegenis aangelegd. 

De verkaveling wordt toegankelijk gemaakt via een aansluiting op de Avelgemstraat (N8). 

De centrale ontsluitingsweg heeft een 4-tal vertakkingen met woningen en/of garages. 

De wegenis wordt ingericht als woonerf en voorzien van grijze betonstraatstenen. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 16 juli 2018 het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de 

verkaveling aansluitend op de Avelgemstraat te Zwevegem op naam van VLERICK Vastgoed goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 oktober 2018 de omgevingsvergunning 

afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem aan VLERICK Vastgoed. 

Aan de nieuw aan te leggen straat (Fase 1) in de verkaveling ‘VLERICK Vastgoed’, gelegen Avelgemstraat te 

Zwevegem dient een straatnaam gegeven te worden. 

Voorstel nieuw aan te leggen straat (Fase 1) in de verkaveling ‘VLERICK Vastgoed’, gelegen Avelgemstraat te 

Zwevegem: 

Eenzelfde nieuwe straatnaam te geven voor Fase 1, te verwijzen naar: 

a) AKKERBOUW, zijnde Graanstraat, Bietenstraat, Vlasstraat, Koolzaadstraat, Aardappelstraat OF 

b) GRAANSOORTEN, zijnde Tarwestraat, Roggestraat, Maïsstraat, Haverstraat, Gierststraat, Gerststraat, 

Speltstraat, Rijststraat OF 



 

 

c) BEEKDIERTJES, zijnde Salamanderstraat, Kikkerstraat, Stekelbaarsstraat, Libelstraat of 

Waterjufferstraat. 

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 gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid geeft de voorkeur aan de straatnamen met de beekdiertjes 

en opteert voor Libelstraat i.p.v. Waterjufferstraat. 

Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2019 om de straatnaam 

“LIBELSTRAAT” toe te kennen aan de nieuw aan te leggen straat (Fase 1) in de verkaveling “VLERICK 

Vastgoed”, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” onderworpen gedurende de 

periode van 18 december 2019 tot en met 17 januari 2020. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Terzelfdertijd werd het advies 

aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van het 

openbaar onderzoek met datum van sluiting 17 januari 2020. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuurbeleid werd beslist op 20 december 2019, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de 

voorgestelde straatnaamgeving “LIBELSTRAAT” voor de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 

VLERICK Vastgoed, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem (Fase 1). 

Volgens de onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in verband met het geven 

en spellen van straatnamen, verschenen in het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998, dient de straatnaam 

de aard van de plaats aan te geven, en wordt het element –straat, -weg, -laan, -dreef, park, plantsoen, plein 

enz… achteraan vast geschreven en dit naargelang de aard van het goedgekeurde wegentracé. Bij een 

straatnaam naar een persoon wordt de voornaam voluit geschreven en worden titels weggelaten (zoals 

schepen, burgemeester …). 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel : De straatnaam “Libelstraat” wordt toegekend aan de nieuw aan te leggen straat (Fase 1) in 

de verkaveling “VLERICK Vastgoed”, gelegen Avelgemstraat te Zwevegem. 

6.  Goedkeuring definitieve vaststelling RUP 8.2 Transfo - herziening A. 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikels 2.2.1 t/m 2.2.6 en 2.2.18 t/m 2.2.25. 

Juridische grond  

Besluit van het College van burgemeester en schepenen d.d. 26 november 2018 houdende goedkeuring van 

de afsprakennota opmaak gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 8.2 - Transfo. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp definitieve vaststelling RUP nr. 8.2 Transfo herziening A. 

- Procesnota definitieve vaststelling RUP nr. 8.2 Transfo herziening A. 

- Verordenend grafisch plan RUP nr. 8.2 Transfo herziening A. 

- Besluit van de dienst MER d.d. 30 september 2019 inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage RUP. 

- Besluit van de gemeenteraad d.d. 28 oktober 2019 betreffende voorlopige vaststelling van het RUP 8.2 

Transfo – herziening A. 

- Verslag van de plenaire vergadering d.d. 5 september 2019 aangaande het voorontwerp RUP.  

- Advies GECORO d.d. 28 januari 2020. 



 

 

Situering 

Het RUP wordt opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het RUP moet een deel 

van het RUP Transfo 8.1 vervangen. De doelstellingen van het RUP zijn: 

- Achterhaalde overdruk opheffen: In het vigerend RUP werd een overdrukzone ‘zone voor gemeenschaps- 

en openbare nutsvoorzieningen en infrastructuur met uitdovend karakter’ opgenomen in kader van een 

transformatorpost. Het gebruik van de transformatorpost is op heden achterhaald. Conform de vigerende 

voorschriften is de nabestemming ’stedelijke activiteiten’ van kracht. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk 

om de overdruk te behouden. Om de leesbaarheid van het RUP ten goede te komen is het wenselijk de 

overdrukzone op te heffen. 

- Wijziging hoogspanningsleidingen: In het vigerend RUP werden de bestaande bovengrondse 

hoogspanningsleidingen opgenomen op het grafisch plan (indicatief tracé). De herlokalisatie van de 

transformatorpost heeft geleid tot een gewijzigd verloop van de hoogspanningsleidingen. Om de 

leesbaarheid/correctheid van het RUP te verzekeren is het wenselijk de wijzigingen ervan op te nemen 

binnen voorliggend RUP. 

- Duurzame parking: Binnen RUP 8-1 Transfo werd ter hoogte van de voormalige bezinkingsbekkens een 

overdrukzone voor parking opgenomen. In kader van een duurzame ontwikkeling van de Transfosite is het 

de wens om zonnepanelen te voorzien boven een deel van deze parking. Deze visie werd tevens 

opgenomen in het beheersplan. Hiervoor zal een aanpassing van de voorschriften noodzakelijk zijn. 

- Integratie klimmuur: Er wenst zich een avonturensportcentrum onder de vorm van een klimmuur te 

vestigen op de Transfosite. De integratie ervan kadert in de verdere reconversie van de industriële site. 

Hoewel de functie van de klimmuur in overeenstemming is met de voorschriften uit het vigerende RUP 

dient het gedeeltelijk te worden herzien om bijkomende bebouwing toe te laten. 

Omtrent de startnota werd een participatietraject georganiseerd. De startnota lag ter inzage voor de bevolking 

van 1 april 2019 tot 30 mei 2019. Binnen deze periode werd ook advies gevraagd aan diverse instanties. Op 

7 mei 2019 vond eveneens een zitmoment voor de bevolking plaats. Tijdens het participatietraject werden 

geen opmerkingen ingediend door bewoners. De binnengekomen adviezen waren (voorwaardelijk) gunstig. In 

de scopingsnota werd telkens aangegeven hoe met deze opmerkingen zal omgegaan worden in het verdere 

planproces. Na de scopingsnota werd het voorontwerp opgemaakt. Het belangrijkste onderdeel betreft het 

grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften. Deze zullen als toetskader gebruikt worden bij eventuele 

toekomstige vergunningsaanvragen. Het voorontwerp werd opgemaakt in overeenstemming met de startnota 

en de scopingsnota. Op 5 september 2019 werd een plenaire vergadering georganiseerd over het voorontwerp. 

De adviezen waren allen (voorwaardelijk) gunstig. Op basis van de adviezen werd het ontwerp opgemaakt.  

Volgende aanpassingen werden uitgevoerd: 

- De uitbreidingszone voor nieuwbouw aan de zijde van het kanaal werd geschrapt. Door het 

geaccidenteerde terrein is een nieuwbouw niet mogelijk; 

- De inrichtingsvoorschriften voor de parking werden verfijnd zodat de parking beter geïntegreerd wordt in 

zijn omgeving; 

- De bestaande groene talud t.h.v. de zuidgrens van het RUP dient behouden te blijven.  

- De parkeernood werd verder onderbouwd.  

Het RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 28 oktober 2019. Nadien werd een openbaar 

onderzoek georganiseerd van 18 november 2019 tot 16 januari 2020.  

In het kader van het openbaar onderzoek werden 2 adviezen ingediend: 

- Departement Omgeving: gunstig 

- Elia: gunstig 

In het kader van het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.  



 

 

De GECORO bundelde op 28 januari 2020 alle adviezen en bezwaren m.b.t. het RUP en formuleerde op basis 

hiervan een advies aan de gemeenteraad.  

Motivering 

De GECORO formuleerde een voorwaardelijk gunstig advies na het openbaar onderzoek. De GECORO hield 

hierbij rekening met de gunstige adviezen. Volgende bemerkingen werden door de GECORO geadviseerd: 

- De tekortkomingen, doorhalingen, slordigheden in de tekst moeten nog aangepast worden. 

- De tweede fase van de parking moet een groene invulling krijgen (bosparking). 

- Onderzoeken of de zonnepanelen op de gebouwen kunnen geplaatst worden. 

- De vergadering is bezorgd over de mobiliteit dat de inplanting van de klimzaal zal veroorzaken en vraagt 

om in de omgevingsvergunning hieraan aandacht te besteden. 

- Minderheidsstandpunt: het bestaande bos eventueel als bos behouden , minstens te compenseren maar in 

elk geval zo benoemen in het RUP. 

Het College van Burgemeester en Schepenen volgt het advies van de GECORO. Hierbij werden de volgende 

aanpassingen uitgevoerd in voorliggende definitief RUP.  

- De tekortkomingen, doorhalingen, slordigheden werden aangepast in de tekst: 

- Pg. 41 legende werd aangepast om de leesbaarheid te verhogen. 

- Pg. 65 doorhaalde tekst werd verwijderd.  

- Pg. 82 en 83 er wordt tekstuele aanpassing gemaakt om het aantal parkeerplaatsen te verduidelijken 

en tegenstrijdigheden weg te werken:   

- Pg. 82 paragraaf 11, toevoeging: ter hoogte van de bezinkingsbekken kunnen er in totaal 262 

parkeerplaatsen gerealiseerd worden.  

- Pg. 83 paragraaf 1, aanpassing: in het huidige stedenbouwkundig plan zijn een 440-tal parkeerplaatsen 

voor auto’s voorzien verspreid over de gehele Transfosite (inclusief OC de Brug).  

- Pg. 83 paragraaf 2, aanpassing: concreet kunnen er 262 parkeerplaatsen gerealiseerd worden t.h.v. de 

bezinkingsbekkens.   

- Pg. 92 advies GECORO: deze tabel wordt niet langer opgenomen binnen de bundel. 

- Bosparking (tweede fase): Het RUP maakt geen onderscheid in fases betreffende de parking. De fasering 

waar de GECORO naar verwijst betreft een fasering die opgenomen is in een omgevingsvergunning. De 

koppeling die gevraagd wordt door de GECORO kan bijgevolg niet gemaakt worden binnen de voorschriften 

van het RUP.  

- Tevens kadert de ontwikkeling van een bosparking niet binnen het master- en beheersplan:  

- Het masterplan van Desvigne (2006) bepaalde enkele principes om de omgevingsaanleg van de 

Transfosite verder vorm te geven. Eén van deze principes bestaat uit het (verder)werken met 

parkkamers: op het terrein zijn reeds verschillende kamers afgebakend (open ruimtes die 

afgebakend worden langs de randen). Het masterplan doelt dit principe verder te continueren over 

de ganse site, hierbij worden de kamers zichtbaar door te werken op de randen of door het 

aanbrengen van horizontale vlakken en dient iedere kamer zijn eigen invulling en identiteit te krijgen.   

- In functie van het beheer van de voormalige elektriciteitscentrale te Zwevegem werd in 2018 een 

beheersplan opgemaakt. Binnen dit beheersplan worden de verschillende (erfgoed)elementen op de 

site besproken en gewaardeerd, vervolgens wordt er een visie en beheer voor uitgewerkt. Voor de 

bezinkingsbekkens wordt volgende visie en beheer uitgewerkt:    

- De bermen in de mate van het mogelijke behouden. 

- Dit gebied kan op termijn heringevuld worden als parkeerplaats/evenementenplein ter 

ondersteuning van de nieuwe functies op de site. 



 

 

- Dit evenementenplein kan al dan niet worden overdekt. Op deze overdekking kunnen 

zonnepanelen worden aangebracht. 

- De parking wordt verbonden met een connectie doorheen de voorpost onderstation 70 kV. 

- Vlotte toegang vanuit parkeerplaats naar de hoofdgebouwen is noodzakelijk. 

- Binnen de huidige voorschriften wordt er rekening gehouden met de visie en de concepten uit het 

master- en beheersplan. De oprichting van een bosparking kadert hier echter niet in.  

- In elk geval zal een deel van de begroeide bezinkingsbekkens binnen het RUP behouden worden gezien 

zij ressorteren onder de voorschriften van zone nummer 6 ‘overdruk: bestaande groene talud 

(indicatieve aanduiding)’:  

- De bestaande groene talud die aangegeven is met overdruk, is bestemd voor de instandhouding, 

de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Recreatief medegebruik 

is een ondergeschikte functie.  

- Deze zone zal dan ook als rand van de kamer fungeren en het masterplan verder uitwerking geven.  

- Om een antwoord te bieden aan de opmerking van de GECORO zal volgende paragraaf opgenomen 

worden binnen de voorschriften van zone nummer 5 ‘overdruk: zone voor zonneparking (indicatieve 

aanduiding)’:  

- De zonnepaneleninstallatie kan maximaal 50% van de totale oppervlakte van de overdruk beslaan. 

- De vraag betreffende de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen: 

- Binnen de algemene voorschriften werd een voorschrift opgenomen betreffende constructies en 

inrichtingen voor hernieuwbare energie:  

- Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse constructies en inrichtingen 

voor hernieuwbare energie toegelaten, voor zover ze in hun uitbating en algemeen voorkomen 

geen afbreuk doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone. De inplanting 

van grootschalige windturbines is niet toegelaten.   

- Bijgevolg laten de voorschriften van dit RUP toe om op alle gebouwen van de Transfosite zonnepanelen 

te voorzien, dit onder voornoemde voorwaarden. Hierdoor wordt in principe reeds toegekomen aan de 

opmerking van de GECORO.  

- Opmerking: de site werd (met uitzondering van de bezinkingsbekkens) wegens zijn grote erfgoedwaarde 

beschermd als monument (beschermingsbesluit 03/05/2012). Hierdoor kan het plaatsen van 

zonnepanelen op de gebouwen geweigerd worden op vergunningenniveau. 

- Mobiliteitseffecten bijkomende functies: 

- Om een antwoord te bieden aan de opmerking van de GECORO zal volgende paragraaf opgenomen 

worden binnen de voorschriften van zone nummer 1 ‘overdruk: zone voor stedelijke activiteiten’:  

- 1.5 mobiliteitsstudie Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe functies binnen de afgebakende 

zone wordt een mobiliteitsstudie gevoegd. Hierin moet ten minste aandacht worden besteed aan:  

- o de invloed op de mobiliteit voor alle weggebruikers, 

- o het parkeren van zowel voertuigen als fietsen. 

- De mobiliteitsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 

oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening 

en de stedenbouwkundige voorschriften voor het gebied. De mobiliteitsstudie maakt deel uit van 

het dossier betreffende de aanvraag van omgevingsvergunning en wordt als zodanig meegestuurd 

aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de 

behandeling van de aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 

mobiliteitsstudie of een aangepaste of nieuwe mobiliteitsstudie bevatten. 

- Minderheidsstandpunt: het bestaande bos eventueel als bos behouden, minstens te compenseren maar in 

elk geval zo benoemen in het RUP: 



 

 

- Een deel van de begroeide bezinkingsbekkens zal binnen het RUP behouden worden gezien zij 

ressorteren onder de voorschriften van zone nummer 6 ‘overdruk: bestaande groene talud (indicatieve 

aanduiding)’   

- De bestaande groene talud die aangegeven is met overdruk, is bestemd voor de instandhouding, de 

ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos. Recreatief medegebruik is 

een ondergeschikte functie.  

- In principe wordt het behoud van het overige deel van de begroeide bezinkingsbekkens niet 

gehypothekeerd door de voorschriften maar laten zij ook andere functies toe. 

- De wettelijke bepalingen inzake ontbossing en de compensatie die daaruit moet volgen zijn in de eerste 

plaats te vinden in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Nadere uitwerking van artikel 

90bis van het decreet is vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot 

vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op 

ontbossing. Art. 4.2.1 van de VCRO voert de omgevingsvergunningsplicht in bij ontbossing.    

- De regels inzake ontbossing worden bepaald binnen de hierboven vernoemde wetgeving, het bewaken 

van deze regelgeving is een element dat op vergunningenniveau dient te worden afgewogen. Deze 

regelgeving zal bijgevolg niet worden opgenomen binnen de voorschriften, wel zal een verwijzing naar 

de vigerende wetgeving worden opgenomen binnen de toelichtende kolom van de voorschriften.   

- Om een antwoord te bieden aan de opmerking van de GECORO zal volgende paragraaf aangepast 

worden binnen de voorschriften van zone nummer 1 ‘overdruk: zone voor stedelijke activiteiten’ 

(aanpassing in het cursief):  

- Bestaande bomen, gebouwen/constructies kunnen behouden blijven en gebruikt worden in het kader 

van stedelijke activiteiten voor zover ze door hun locatie en vormgeving geen hinder betekenen voor 

het goed functioneren van de parking of de erfgoedwaarde van de site.  

- In de toelichtende kolom zal volgende toegevoegd worden:  

- De wetgeving inzake ontbossing is onder meer bepaald in artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 

juni 1990, in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 en in art. 4.2.1 van de VCRO. 

De gemeenteraad sluit zich aan bij de motivatie van de GECORO.  

Er kan geconcludeerd worden dat het RUP de doelstellingen en planopties in overeenstemming zijn met de 

krachtlijnen van het ruimtelijk beleid, zoals vastgelegd in het GRS. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 

plangebied overstijgen de ruimtelijke draagkracht niet dragen bij tot een kwalitatieve inrichting van het 

plangebied. 

BESLUIT 

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

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan 

Rollez) 

4 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche) 

Enig artikel 

Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk RUP nr. 8.2 Transfo herziening A, bestaande uit een 

toelichtingsnota, een grafisch plan, bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en procesnota, wordt 

definitief vastgesteld en onmiddellijk opgestuurd naar de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, het 

departement Omgeving en de Vlaamse Regering.  

→ Stemgedrag Groen-fractie: 

 1/2 ha bos die moet plaats maken voor auto's is onaanvaardbaar voor Groen. 



 

 

 Daarom stemt de fractie tegen. 

7.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- 

en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende principiële goedkeuring met vaststelling wijze 

van gunnen voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken 

aan de Klockemolen te Zwevegem met een totale raming van < 85.000,00 euro, afhankelijk van de latere 

besprekingen en keuzes en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van 

onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-Iro-16-02. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2016 betreffende goedkeuring lijst van 

aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2016 betreffende goedkeuring 

aanstelling van de ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem, zijnde Erfgoed Advies Groen BV, Molenstraat 25 te 3417 

HR Montfoort, Nederland, tegen een ereloonpercentage van 10,50% van de kostprijs van de werken en met 

de hoogste score voor de gunningscriteria van 95%. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem (Fase 

1 en 2) met een totale raming van 104.016,41 excl. btw of 125.859,95 euro incl. 21% btw verlegd en waarbij 

beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 

conform bestek 117002, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed Advies Groen uit Monfoort, Nederland. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2018 betreffende lijst van aan te 

schrijven aannemers voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te 

Zwevegem. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2018 betreffende goedkeuring 

gunning voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. (Fase 1 

en 2) Adriaens Molenbouw, SG Weert Nederland. 

Verwijzingsdocumenten 

Bestek en raming 2021 exterieur en interieur. 



 

 

Bestek en raming 2022 exterieur en interieur. 

Motivering 

Het financieel meerjarenbeleidsplan voorziet het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de 

Klockemolen te Zwevegem. 

Voor deze opdracht werd door de ontwerper Erfgoed Advies Groen, bestek 117003 opgemaakt. Heden wordt 

de goedkeuring gevraagd voor 4 opdrachten in functie van een vlotte verkrijging van de erfgoedpremies 

volgens de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed. De ramingen bedragen: 

- werken 2021 exterieur: 28.677,39 euro excl. btw 

- werken 2021 interieur: 26.808,25 euro excl. btw 

- werken 2022 exterieur: 28.639,58 euro excl. btw 

- werken 2022 interieur: 28.116,00 euro excl. btw 

Totaal = 112.241,22 euro excl. btw. 

Bij gevolg wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Voor het uitvoeren van deze restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem werden 

voor de werken 2021-2022 exterieur en interieur de erfgoedpremie reeds aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. 

Via de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed kunnen we 60% van het totale bedrag met een maximum 

van 100.000,00 euro ontvangen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

project 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2021-2022 IP072000-1 072000 228007 AC931 135.811,88 

euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan 

de Klockemolen Zwevegem (Fase 3 en 4), conform bestek 117003, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed 

Advies Groen uit Montfoort, Nederland met een totale raming van 112.241,22 euro excl. btw of 135.811,88 

euro incl. 21% btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP072000-1 – BI 072000 – AR 228007 – AC 931 

van het budget 2021-2022. 

Artikel 4 

De ontwerper en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen worden in kennis gesteld van dit besluit. 

8.  Goedkeuring ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem - RD1. 

Bevoegdheid 



 

 

Decreet lokaal bestuur art. 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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende principiële goedkeuring met vaststelling wijze 

van gunnen voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken 

aan de Klockemolen te Zwevegem met een totale raming van < 85.000,00 euro, afhankelijk van de latere 

besprekingen en keuzes en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van 

onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-Iro-16-02. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2016 betreffende goedkeuring lijst van 

aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2016 betreffende goedkeuring 

aanstelling van de ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem, zijnde Erfgoed Advies Groen BV, Molenstraat 25 te 3417 

HR Montfoort, Nederland, tegen een ereloonpercentage van 10,50% van de kostprijs van de werken en met 

de hoogste score voor de gunningscriteria van 95%. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem (Fase 

1 en 2) met een totale raming van 104.016,41 excl. btw of 125.859,95 euro incl. 21% btw verlegd en waarbij 

beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, 

conform bestek 117002, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed Advies Groen uit Monfoort, Nederland. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 maart 2018 betreffende lijst van aan te 

schrijven aannemers voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen te 

Zwevegem. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2018 betreffende goedkeuring 

gunning voor het uitvoeren van restauratie-en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. ( Fase 1 

en 2) Adriaens Molenbouw, SG Weert Nederland. 

Verwijzingsdocumenten 

Bestek en raming RD1. 

Motivering 

Na het uitvoeren van de werken voorzien in Fase 1+2 en Fase 3+4, zullen er nog werken dienen uitgevoerd 

te worden aan de Klockemolen. 



 

 

Omdat deze dan niet meer in kleinere dossiers kunnen worden opgedeeld, zal dit één groot dossier worden, 

nl. RDI Klockemolen. Het opdelen in kleinere dossiers kan niet omdat de uit te voeren werken niet kunnen 

uitgesplitst worden, deze dienen in 1 beweging uitgevoerd te worden. 

In RDI zal het metselwerk onder handen genomen worden, de wieken terug geplaatst worden, de 

buitenomgeving aangepakt worden, het molenmakerswerk hersteld worden... De details van de uit te voeren 

werken zijn opgenomen in de meetstaat. 

De werken staan in de meerjarenplanning ingepland in 2025, vandaar dat wij in 2020 al de restauratiepremie 

aanvragen bij het agentschap onroerend erfgoed.  

Na deze laatste fase zal de Klockemolen terug volledig in zijn glorie hersteld zijn. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

project 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2025 IP072000-1 072000 228007 AC931 613.145,12 

EUR 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan 

de Klockemolen Zwevegem RD 1, conform bestek 117002, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed Advies 

Groen uit Montfoort, Nederland met een totale raming van 506.731,50 euro excl. btw of 613.145,12 euro incl. 

21% btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van openbare procedure. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP072000-1 – BI 072000 – AR 228007 – AC 931 

van het budget 2025. 

Artikel 4 

De ontwerper en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen worden in kennis gesteld van dit besluit. 

  



 

 

9.  Goedkeuring addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-

Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende grondverzet voor de aanleg van een 

gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek en het Lettenhofpark 

in Zwevegem, inclusief goedkeuring kostenverdeling en kostenraming. 

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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een gecontroleerd 

overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek in Zwevegem.  

Verwijzingsdocumenten 

- Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende de 

aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek te Zwevegem 

(Deerlijk), goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2018. 

- Addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem 

betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek te 

Zwevegem (Deerlijk), inclusief kostenverdeling / kostenraming. (GR20200224_bijlage_2020_06)  

Situering 

Voor de aanleg van de nieuwe Parkbegraafplaats Lettenhofpark is de ophoging van het aanwezige profiel 

voorzien met 30.000 m³ grond. Dit in hoofdzaak voor 2 redenen. Enerzijds wordt hierdoor de toegankelijkheid 

sterk verbeterd. Anderzijds is de ophoging nodig om de beschikbare grondlaag voor het effectief begraven 

voldoende groot te maken. Door de vrij hoge grondwaterstand zou dit anders in bepaalde zones voor 

problemen kunnen zorgen. 

De verwerving van de nodige gronden werd als volgt aangepakt. Vanuit eigen werven (o.a. School Heestert, 

kunstgrasvelden Zwevegem, Heestert en Otegem) maar ook van andere werven in Zwevegem en directe 

omgeving werden gratis gronden aangevoerd. Deze gronden werden op de nodige technische kwaliteiten 

gecontroleerd en vergezeld van de nodige milieu- en vervoersattesten. Deze aanvoer van gronden leverde 

17.750 m³ op. 

Tegelijk werd een basisovereenkomst gesloten met het provinciebestuur West-Vlaanderen voor de aanleg van 

het GOG Slijpebeek ter hoogte van de Schilderswijk / Kappaert, in bijlage toegevoegd. Deze uitgraving handelt 

over ongeveer 12.500 m³. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144480


 

 

In deze overeenkomst werd gestipuleerd in artikel 3 § 5 dat het gemeentebestuur de percelen van het 

Lettenhofpark ter beschikking stelt voor de aanvoer van de uitgegraven gronden van GOG Slijpebeek. 

Hiernaast werd via ambtelijke communicatie afgesproken dat het provinciebestuur de aangevoerde gronden 

van de Slijpebeek zal nivelleren op de site van het Lettenhofpark. Door deze gecombineerde aanpak bereiken 

we het vereiste doel van 30.000 m³ voor deze ophogingen. De aanvoer van alle gronden was gratis. 

In het addendum op de samenwerkingsovereenkomst treedt het provinciebestuur West-Vlaanderen op als 

aanbestedende overheid voor het totale grondverzet op locatie Lettenhofpark. Dit zorgt er voor dat er een 

éénduidige juridische verantwoordelijkheid ontstaat bij één aannemer.  

Gezien de gronden aangeleverd door het provinciebestuur ongeveer 1/3 van de totale gronden uitmaken, werd 

overeengekomen om dit als basis van de kostenverdeling toe te passen. De kostenverdeling wordt dus bepaald 

op 33% ten laste van het provinciebestuur en 67% ten laste van het gemeentebestuur.  

Motivering 

De dienst groen & wegen is er van overtuigd dat een samenwerkingsverband met het provinciebestuur West-

Vlaanderen voor het koppelen van dossiers GOG Slijpebeek en ophoging Lettenhofpark de beste keuze is 

omwille van volgende redenen: 

1. Het provinciebestuur – dienst Waterlopen verzorgt de opmaak en afhandeling van de aanbesteding op 

basis van een gedegen ervaring met grote volumes grondverzet. Grondverzet is een zeer specifieke 

technische materie en vergt een waterdicht bestek en goede opvolging. Technisch gezien worden we dus 

als gemeentebestuur bijgestaan door een technisch ervaren partner.  

2. Door de koppeling van beide dossiers handelt dit globaal dossier over een zeer omvangrijk lot grondverzet. 

Hierdoor zijn we er van overtuigd dat de opdracht aantrekkelijker wordt voor aannemers en zodus dit de 

financieel meest voordelige optie zal bieden. 

Deze overeenkomst wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

project 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. btw 

verlegd ten laste van 

gemeente Zwevegem 

2020 IP068000-2 068000 220007 221 
Totale raming = 

153.861,37 euro 

Detail 

 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure. 

  

Zwevegem Provincie

Administratieve bepalingen 8.000,00 8.000,00

Kostenverdeling werken 67% 33%

Werken 177.848,00 119.158,16 58.689,84

Totale raming excl. btw 185.848,00 127.158,16 58.689,84

Btw 21 % verlegd 39.028,08 26.703,21 12.324,87

Totale raming incl. btw 224.876,08 153.861,37 71.014,71



 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het addendum van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-

Vlaanderen en gemeente Zwevegem (GR20200224_bijlage_2020_06) betreffende grondverzet voor de aanleg 

van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek en het Lettenhofpark in 

Zwevegem. 

Artikel 2 

Mandaat wordt verleend aan de Provincie West-Vlaanderen tot het voeren van de overheidsopdracht 

grondwerken op het perceel “Lettenhofpark – begraafplaats” ten behoeve van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 3 

Goedkeuring wordt verleend aan de kostenverdeling, zijnde 33 % ten laste van de provincie en 67 % ten laste 

van de gemeente, wat resulteert in een totale kostenraming van 224.876,08 euro incl. btw, waarvan 71.014,71 

euro incl. btw ten laste van de provincie en 153.861,37 euro incl. btw ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 4 

De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure. 

Artikel 5 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 068000-2 – BI 068000 – AR 220007 – AC  

221 van het budget 2020. 

Artikel 6 

De provincie West-Vlaanderen, dienst Waterlopen, Provinciehuis Boeverbos in Brugge wordt in kennis gesteld 

van dit besluit. 

10.  Goedkeuring nieuw bibliotheekreglement vanaf 1 april 2020. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41. 

Juridische grond 

-  Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. 

-  Decreet van 15 juni 2018 betreffende de bovenlokale cultuurwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2010, gewijzigd in zitting van 27 september 2010, 23 juni 2014 

en 26 oktober 2015, betreffende wijziging dienstreglement gemeentelijke openbare bibliotheek. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van aangepast bibliotheekreglement met ingang van 1 april 2020. (GR20200224_bijlage_2020_7)  

- Bibliotheekreglement van 27 oktober 2015. 

- Algemeen retributiereglement van 16 december 2019. 

Situering 

Het dienstreglement van de bibliotheek bepaalt de afspraken tussen bibliotheek en gebruiker. 

Advies 

Advies adviesraad Cultuur en Bibliotheek focusgroep bibliotheek van 30 januari 2020.   

Motivering 

Een aantal wijzigingen in het huidige bibliotheekreglement dringen zich op door veranderingen op regionaal 

en Vlaams niveau. 

Op 1 april 2020 stapt de bibliotheek van Zwevegem samen met alle West-Vlaamse bibliotheken in, in een 

nieuw eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS) voor heel Vlaanderen. Dit systeem biedt de mogelijkheid voor 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144480
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144485


 

 

bibliotheken om samen te werken op verschillende niveaus, een opportuniteit voor de bibliotheken uit de regio 

Zuidwest om te streven naar meer gelijkvormigheid en een intensievere samenwerking.  

Als eerste resultaat vinden de bibliotheken mekaar in het hanteren van eenzelfde tarief voor het jaarlijkse 

lidgeld, een voorwaarde om in te stappen in niveau 1 van het EBS. Het tarief voor het lidgeld wordt op 5 euro 

bepaald en 1 euro voor Uitpashouders met kansentarief. De bedoeling is om dit tarief eenmaal per jaar aan 

te rekenen in één bibliotheek van de regio en het lidmaatschap uit te breiden naar de 12 bibliotheken. 

Omdat momenteel de bibliotheken in de regio te verschillend zijn naar werking en werkgebied is het nog te 

vroeg om te komen tot een volledig gemeenschappelijk bibliotheekreglement voor alle 12 bibliotheken. Er 

werden wel al een aantal afspraken gemaakt die de reglementen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen.  

De nieuwe bepalingen omtrent het gemeenschappelijk lidgeld en de regionale afspraken moeten worden 

opgenomen in het bibliotheekreglement. Daarnaast werden een aantal wijzigingen in het reglement 

toegevoegd in functie van een betere bibliotheekwerking, meer specifiek omtrent het opvolgen van nalatige 

leners en de speciale lidmaatschappen. Het volledige bibliotheekreglement kreeg bovendien een nieuwe lay-

out. 

BESLUIT 

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

Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 

Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert 

Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman) 

8 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 

Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Johan Rollez) 

Artikel 1 

Het bestaande bibliotheekreglement van 26 oktober 2015 wordt op 31 maart 2020 opgeheven.  

Artikel 2 

Het vernieuwde bibliotheekreglement, als bijlage aan deze beslissing gehecht (GR20200224_bijlage_2020_7), 

wordt goedgekeurd met ingang van 1 april 2020. 

 

→ Er wordt een amendement ingediend door Johan Rollez namens de fractie N-VA. 

 "De onderwijskaart zoals gedefinieerd in het ontwerpreglement staat open voor álle 

leerkrachten en álle studenten hoger onderwijs in een pedagogische studierichting, waar 

ze ook wonen, studeren of werken. Het kan voor de N-VA niet de bedoeling zijn dat de 

Zwevegemse bibliotheek, en dus de Zwevegemse belastingbetaler, in een dienstverlening 

voorziet voor de hele wereld, met als risico dat er te weinig materialen en themapakketten 

beschikbaar zijn voor de toch wel talrijke Zwevegemse scholen.  

 N-VA Zwevegem volgt wel de idee dat onze bibliotheek ook leerkrachten en studenten uit 

Zwevegem ondersteunt die elders werken, studeren en stage doen. In het kader van de 

regionale samenwerking binnen de regio Zuidwest en de veronderstelling van een 

wederzijdse solidariteit, breiden we die doelgroep uit naar alle inwoners van de dertien 

Zuidwest-gemeenten.  

 Daarom stelt N-VA Zwevegem voor om artikel 51 van het nieuwe bibliotheekreglement als 

volgt te amenderen:  

  

 51. Leerkrachten en studenten pedagogisch hoger onderwijs die in Zwevegem, Anzegem, 

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, 

Waregem, Wevelgem en Wervik gedomicilieerd zijn, kunnen op basis van  hun lerarenkaart 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/144485


 

 

of studentenkaart een onderwijskaart aanvragen. Die aanvraag dient jaarlijks te worden 

hernieuwd." 

 Staande de zitting volgt nog een amendement van de fractie Groen betreffende artikel 28 

i.v.m. de inleverbus na sluitingstijd: voorstel van de fractie is om niet te beboeten. 

 De zitting wordt 3 minuten geschorst. 

 

 De raad stemt over het amendement van de fractie NV-A met 8 stemmen voor bij 18 tegen. 

Bijgevolg wordt het amendement verworpen. 

 Daarop wordt gestemd over het amendement van de fractie Groen: 8 stemmen voor bij 18 

tegen. Bijgevolg wordt ook dit amendement verworpen. 

 Daarna wordt er gestemd over het agendapunt met 18 stemmen voor (CD&V, Lijst 

Burgemeester en SP.A) bij 8 onthoudingen (N-VA, Groen en Zwevegem Vooruit). 

11.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, personeel, 

organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I) en in 

commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking 

(commissie III). 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41 

Juridische grond 

-  Besluit van de installatievergadering van 2 januari 2019 betreffende onderzoek van de geloofsbrieven van 

de gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende oprichting van commissies in de schoot van 

de gemeenteraad. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende samenstelling van commissies in de schoot 

van de gemeenteraad. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 werd Mevr. Ann Cosaert door de fractie CD&V aangeduid als 

voorzitter van de commissie politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en 

intergemeentelijke samenwerking (commissie I) en lid van de commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, 

welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III). Mevr. Ann Cosaert heeft 6 januari 2020 ontslag 

genomen als raadslid en bijgevolg als voorzitter van gemeenteraadscommissie I en als lid van 

gemeenteraadscommissie III. Dhr. Stefaan Bonte legde op 27 januari 2020 de eed af als opvolger. Fractie 

CD&V draagt dhr. Stefaan Bonte voor ter vervanging van Ann Cosaert als voorzitter van commissie I en als lid 

in commissie III. 

  



 

 

BESLUIT 

AANTAL STEMBRIEVEN: 26 

AANTAL STEMMEN UITGEBRACHT OP NAAM VAN STEFAAN BONTE: 26 

Artikel 1 

Mevr. Ann Cosaert wordt met ingang van heden vervangen door dhr. Stefaan Bonte als voorzitter van 

commissie politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke 

samenwerking (commissie I). 

Artikel 2 

Mevr. Ann Cosaert wordt met ingang van heden vervangen door dhr. Stefaan Bonte als lid in commissie 

cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 

12.  Vervangen van een raadslid als plaatsvervangend lid in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Elk zijn huis NV. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41 

Juridische grond 

-  Besluit van de installatievergadering van 2 januari 2019 betreffende onderzoek van de geloofsbrieven van 

de gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 betreffende Elk zijn huis nv - aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering en voordracht 

van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 werd mevr. Ann Cosaert voor de duur van de legislatuur 2019-

2024 aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Elk Zijn Huis NV. Mevr. Cosaert heeft op 6 januari 2020 ontslag genomen als 

raadslid. Zij kan bijgevolg niet langer de gemeenteraad vertegenwoordigen. 

Op 27 januari 2020 legde dhr. Stefaan Bonte de eed af als raadslid in opvolging van mevr. Ann Cosaert. De 

fractie CD&V draagt dhr. Stefaan Bonte voor ter vervanging van mevr. Ann Cosaert als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene vergadering van Elk zijn huis 

NV. 

BESLUIT 

AANTAL STEMBRIEVEN: 26 

AANTAL STEMMEN UITGEBRACHT OP NAAM VAN STEFAAN BONTE: 26 

Artikel 1 

Raadslid dhr. Stefaan Bonte, Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem, wordt vanaf heden aangeduid als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Elk zijn huis NV voor de resterende periode van de legislatuur. 

Artikel 2 

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Elk Zijn Huis NV, ter attentie van het 

secretariaat (info@elkzijnhuiskortrijk.be). 

13.  Vervangen van een raadslid als plaatsvervanger in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Psilon. 



 

 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41 

Juridische grond 

-  Besluit van de installatievergadering van 2 januari 2019 betreffende onderzoek van de geloofsbrieven van 

de gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende Psilon - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 werd mevr. Ann Cosaert voor de duur van de legislatuur 2019-

2024 aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) 

algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Psilon. Mevr. Cosaert heeft op 6 januari 2020 

ontslag genomen als raadslid. Zij kan bijgevolg niet langer de gemeenteraad vertegenwoordigen. 

Op 27 januari 2020 legde dhr. Stefaan Bonte de eed af als raadslid in opvolging van mevr. Ann Cosaert. De 

fractie CD&V draagt dhr. Stefaan Bonte voor ter vervanging van mevr. Ann Cosaert als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene vergadering van Psilon. 

BESLUIT 

AANTAL STEMBRIEVEN: 26 

AANTAL STEMMEN UITGEBRACHT OP NAAM VAN STEFAAN BONTE: 26 

Artikel 1 

Raadslid dhr. Stefaan Bonte, Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem, wordt vanaf heden aangeduid als 

plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene 

vergadering van Psilon voor de resterende periode van de legislatuur 2019-2024. 

Artikel 2 

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de opdrachthoudende vereniging Psilon, ter 

attentie van het secretariaat (info@psilon.be). 

14.  Vervangen van een raadslid als effectief lid in de algemene vergadering van IMOG. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41 

Juridische grond 

-  Besluit van de installatievergadering van 2 januari 2019 betreffende onderzoek van de geloofsbrieven van 

de gemeenteraadsleden en eedaflegging. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende Imog - Aanduiden van een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene vergadering. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 februari 2019 werd mevr. Ann Cosaert voor de duur van de legislatuur 2019-

2024 aangesteld als tweede effectief vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) 

algemene vergadering van Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-

Vlaanderen (IMOG). Mevr. Cosaert heeft op 6 januari 2020 ontslag genomen als raadslid. Zij kan bijgevolg 

niet langer de gemeenteraad vertegenwoordigen. 



 

 

Op 27 januari 2020 legde dhr. Stefaan Bonte de eed af als raadslid in opvolging van mevr. Ann Cosaert. De 

fractie CD&V draagt dhr. Stefaan Bonte voor ter vervanging van Ann Cosaert als tweede effectief 

vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene vergadering van IMOG. 

BESLUIT 

AANTAL STEMBRIEVEN: 26 

AANTAL STEMMEN UITGEBRACHT OP NAAM VAN STEFAAN BONTE: 26 

Artikel 1 

Raadslid dhr. Stefaan Bonte, Otegemstraat 131, 8550 Zwevegem, wordt vanaf heden aangeduid als tweede 

effectief vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de (buitengewone) algemene vergadering van 

Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) voor de 

resterende periode van de legislatuur. 

Artikel 2 

Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan IMOG (veerle.detollenaere@imog.be). 

15.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 20.39 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  voorzitter 

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet 


