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1.  Kennisname verslagen adviesraden. 

De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 3 maart 2020. 

2.  Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2019. 

Balans 2016 2017 2018 2019   

           

ACTIVA 
3.667.524,8

3 
3.638.071,5

3 
3.527.492,5

5 
3.468.088,9

0 
  

Vaste Activa 0,00 0,00 0,00 3.420.895,96   

Vlottende Activa (vord. & 

voorraden) 
28.478,56 22.316,31 20.745,88 37.613,42   

Vlottende Activa (liquide 

middelen) 
104.120,43 118.839,34 47.840,75 9.579,52   

Vlottende Activa (overlopende 

rek.) 
3.534.925,84 3.496.915,88 3.458.905,92 0,00   

         

PASSIVA 
3.667.524,8

3 
3.638.071,5

3 
3.527.492,5

5 
3.468.088,9

0 
  

Eigen Vermogen 35.893,25 64.955,35 103.159,34 57.822,86 (1)  

Schulden (LT) 3.476.653,18 3.386.214,01 3.295.774,85 3.205.335,68   

Schulden (KT) 154.978,40 186.902,17 128.558,36 204.930,36   

          

(1) = De stijging is het gevolg van de opname van het negatief resultaat 2019.    

          

          

  rekening rekening rekening rekening budget     

Resultatenrekening 2016 2017 2018 2019 2019     

             

Bedrijfsopbrengsten 239.423,19 247.754,39 301.566,66 120.701,05 250.317,66     

Bedrijfskosten 146.060,80 194.020,27 245.890,79 139.363,97 109.260,00     

Bedrijfsresultaat 93.362,39 53.734,12 55.675,87 -18.662,92 141.057,66 (1)    

             

Financiële opbrengsten 0,01 0,00 0,00 0,00 50,00     

Financiële kosten 42.241,77 39.636,73 37.143,96 34.547,23 34.538,44     

Financieel resultaat -42.241,76 -39.636,73 -37.143,96 -34.547,23 -34.488,44 (2)    

             

Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

             

Belastingen op het resultaat 0,00 14.964,71 19.672,08 7.873,67 3.000,00     
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Winst / Verlies (-) 51.120,63 29.062,10 38.203,99 -45.336,48 109.569,22     

Gemeentelijke 
werkingstoelage 

14.076,54 0,00 0,00 0,00 22.200,00     

Prijssubsidie PZ+ MZ 101.285,11 125.193,29 149.068,90 21.035,87 112.500,00     

       
   

(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de daaraan 

gerelateerde prijssubsidies) en anderzijds de exploitatiekosten, zijnde vnl. aankopen drank,  
  

aflossing huurlast, energiekosten en onderhoudskosten.      

(2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen intresten uit beleggingen en liquide middelen en de te  

betalen bankkosten, en vnl. anderzijds de inboeking van de intrestlasten afgesloten lening.   
 

3.  OCMW - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019. 

2019 werd afgesloten met een (positief) budgettair resultaat van 153.043,25 euro, dat bekomen wordt met 

een totaal aan uitgaven van 13.754.266,81 euro en 13.907.310,06 euro aan ontvangsten. 

Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge 305.426,58 euro bedraagt. Dit cijfer geeft weer 

hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de 

geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 

financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 

De autofinancieringsmarge 2019 is positief. In boekjaar 2018 bedroeg de autofinancieringsmarge 

609.530,34 euro. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2019 bedroeg 127.500,79 euro. 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 1.423.322,89 euro. Dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

- om en bij de 4,69% van de totale uitgaven (12.451.805,17 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

- diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 

17,70%; 

- de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2019 goed voor 66,66% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten stijgen met 

4,77% ten opzichte van de rekening 2018; 

- onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 954.332,89 euro geboekt; 7,66% van 

de uitgaven; 

- tenslotte boeken we nog 3,29% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 59,21% of 8.215.567,67 euro. Dit komt 

voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en eerstelijnsdiensten. 

De rest van de middelen komt uit subsidies en andere operationele opbrengsten: 5.658.964,23 euro.  

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van -

152.563,33 euro.   

Aan investeringszijde werd 184.565,33 euro uitgegeven en 32.002,00 euro ontvangen (verkoop 

landbouwgronden). 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (energiebesparende maatregelen 

patrimonium sociale huisvesting; schilderwerken, koeling en vliegenramen WZC). In 2019 werd eveneens 

een nieuwe wagen aangekocht voor de dienst thuisbezorgde maaltijden. 

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2019 komt uit op een bedrag van 1.632.248,91 euro. 
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Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2019 een bedrag van 839.947,78 euro voorzien voor de 

besteding van de overschotten LOI. 

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd 

worden met de bestemde gelden. 

Dit komt neer op 792.301,13 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende aanpassing van het 

meerjarenplan - te bepalen door de OCMW-Raad.  

4.  Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019. 

2019 werd afgesloten met een (positief) budgettair resultaat van € 3.628.913,35 dat bekomen wordt met 

een totaal aan uitgaven van 47.404.889,41 euro en 51.033.802,76 euro ontvangsten.  

Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: 4.076.137,67 euro - dit cijfer geeft weer 

hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de 

geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 

financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer! 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 6.634.170,51 euro - dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

• om en bij de 2,06% van de totale uitgaven (30.788.050,94 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

• diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,…) zijn 

samen goed voor 21,29%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het 

eindbudget 2019 realiseren; 

• de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2019 goed voor 42,27% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen); 

• onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd 9.650.067,60 euro geboekt of 31,34% van de 

uitgaven. De toelage aan het OCMW (2.865.551,00 euro), de politiezone MIRA (2.193.491,00 euro), 

IMOG (1.128.393,00 euro), HVZ Fluvia (636.066,62 euro) en de kerkfabrieken (217.937,13 euro) 

vertegenwoordigen het grootste aandeel. De toelage aan Lago (zwembad + speelpunt) bedroeg 

1.037.488,24 euro in 2019; 

• tenslotte boeken we nog 3,03% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 11,94% of 4.467.587,21 euro. Het betreft 

opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies. 

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen 19.761.411,74 euro of 52,81% van de totale 

ontvangsten. Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing 

en aanvullende personenbelasting). De totale belastingontvangsten stijgen (3,67%) in vergelijking met 

2018.  

Afgezien van de financiële opbrengsten (2,41%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: 12.291.751,02 euro. 

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - 3.827.687,25 

euro.   

Aan investeringszijde werd 11.318.765,47 euro uitgegeven en 7.491.078,22 euro ontvangen. 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan.  

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2019 komt uit op een bedrag van 3.177.257,96 euro. 
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Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het resultaat op kasbasis, dit kan een bestemming 

krijgen bij de volgende aanpassing meerjarenplan - te bepalen door de gemeenteraad.  

5.  Goedkeuring jaarrekening 2019 vzw Transfo. 

De bedrijfsopbrengsten bedragen 86.330,62 euro. Dit ligt in de lijn van de rekening 2018. De verhuur van de 

accommodatie op Transfo (exclusief polyvalente zaal en machinezaal) is gestegen. De inkomsten subsidies 

raamovereenkomst zijn lager in vergelijking met 2018. De inkomsten in rekening 2019 zijn gebaseerd op de 

uitgaven in 2018. De andere recuperaties stijgen in vergelijking met 2018. 

De bedrijfskosten bedragen 83.989,00 euro. Dit is eveneens een daling in vergelijking met de rekening 2018. 

Dit kan verklaard worden door de daling van de uitgaven voor elektriciteit, de personeelsuitgaven 

(conciërge) stijgen. 

Na verrekening van het financieel resultaat (- 122,94 euro) en de belastingen (245,41 euro) bedraagt het 

positief resultaat van het boekjaar 1.973,27 euro. 

Na opname in de balans van de winst bekomen we een positief eigen vermogen ten bedrage van 29,35 

euro. Het balanstotaal bedraagt op 31 december 2019 6.604,20 euro. 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van de rekening 2019. 

6.  Goedkeuring toekenning toelagen 2020 (algemeen). 

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de 

ondersteuning van hun werking. 

Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke subsidiereglementen en op advies van 

adviesraden. 

Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan 

de gemeenteraad. 

Het betreft voornamelijk toelagen die voor de vermelde organisaties en adviesraden nodig zijn om de 

werking te verzekeren, binnen de sectoren samenleving/welzijn, jeugd, sport en cultuur. 

Het gaat over 9 toelagen voor een totaal bedrag van 12.010,00 euro. 

7.  Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2020. 

Leiedal houdt op 9 juni 2020 een algemene vergadering. Op de agenda staat: 

1. Verslag over de activiteiten in 2019 

1.1. Verslag van de raad  van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2019 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor 

4. Zestig jaar Leiedal 

5. Varia 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van Leiedal. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2020 te Kortrijk of in een virtuele setting afstemmen op het 

besluit van de gemeenteraad. 

 

8.  Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV). 
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De algemene politieverordening, goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015 werd al 

verschillende keer aangepast. De voorliggende wijziging heeft twee redenen. 

Ten eerste wou het college van burgemeester en schepenen dat er richtlijnen voor het toekennen van 

permanente wegwijzers aan bedrijven en instellingen werden opgenomen in de algemene politieverordening 

(APV). Hiervoor worden de artikelen 42, 43 en 201 van de APV aangepast. 

Ten tweede werd een juridische onregelmatigheid vastgesteld in artikel 71. Het is namelijk niet mogelijk om 

de eigenaar van een nummerplaat zomaar te beboeten indien zijn voertuig betrokken is bij een sluikstort. De 

nummerplaat is een onderdeel van het dossier, maar kan niet beschouwd worden als basis voor het 

opleggen van een GAS-boete. Deze passage zal aldus geschrapt worden uit artikel 71. 

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

'DREEF' - LOTINVEST te Zwevegem, namelijk voor de hoofdstraat (straat 1) 

"KRUISWEGSTRAAT" te behouden, voor de 4 nieuwe straten "BRAAMBESSENSTRAAT" 

(straat 2), "FRAMBOZENSTRAAT" (straat 3), "AARDBEIENSTRAAT" (straat 4), 

"KERSENSTRAAT" (straat 5) en doortrekken van de "ELZENSTRAAT" voor de straten 6 en 

7. 

De goedgekeurde verkaveling met nieuwe wegenis is gelegen ten zuiden van de kern van Zwevegem en 

gevat tussen de lintvormige historische bebouwing langs de Avelgemstraat, de residentiële Kapel 

Milanenwijk uit de jaren ’60 – ’70 en de recente nieuwe verkavelingen langs de Oude Bellegemstraat – 

Meidoornstraat – Elzenstraat te Zwevegem.   

De gemeenteraad heeft het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling ‘DREEF’ - 

LOTINVEST reeds goedgekeurd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Kruiswegstraat” toe te kennen aan de 

nieuw aan te leggen hoofdstraat (STRAAT 1) in de verkaveling ‘DREEF’ – LOTINVEST te Zwevegem, alsook 

voor de vier nieuwe straatnamen (STRAAT 2, 3, 4 en 5 – vier vertakkingen van de hoofdstraat) definitief de 

straatnaam “Braambessenstraat” toe te kennen aan STRAAT 2, “Frambozenstraat” toe te kennen aan 

STRAAT 3, “Aardbeienstraat” toe te kennen aan STRAAT 4 en “Kersenstraat” toe te kennen aan 

STRAAT 5. 

Eveneens wordt aan de gemeenteraad gevraagd definitief de straatnaam “Elzenstraat” toe te kennen aan 

STRAAT 6 en 7 in hoger vermelde verkaveling. 

10.  Definitieve vaststelling RUP De Geit 

Het gemeentelijk RUP “De Geit” geeft uitvoering aan het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zwevegem, 

definitief goedgekeurd door de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 1 april 2004. Het grafisch 

plan en de stedenbouwkundige voorschriften omvatten voldoende voorwaarden zodat de horecazaak op zijn 

huidige schaal verder kan uitgebaat worden en geeft rechtszekerheid aan de parkeergelegenheid. De 

voorschriften bieden voldoende garanties dat de horecazaak zich verder integreert in de omgeving. Hierbij 

vragen we aan de gemeenteraad om het ontwerp van het gemeentelijk RUP “De Geit”, bestaande uit een 

grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, definitief vast te stellen.  
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11.  Goedkeuring overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en de provincie, 

voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu. 

In de 5 Vlaamse provincies is heel wat knowhow aanwezig omtrent milieu- en aanverwante thema’s.  Al  

sinds 2013 maken de provincies onderling intensief gebruik van die bestaande expertise onder de noemer 

van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC). Sinds begin 2016 bestaat daar ook een wettelijk 

kader voor.  Elk van de 5 Vlaamse provincieraden keurde een overeenkomst goed i.v.m. deze 

interprovinciale samenwerking. Het aanbod en de werking van het IPKC willen de 5 provincies nu ook ter 

beschikking stellen van de gemeenten. Tegelijk willen we de werking nog meer gelijkschakelen en optillen 

naar een hoger niveau. Gemeenten die een overeenkomst met de provincie West-Vlaanderen ondertekenen, 

kunnen vanaf nu langs deze weg ook een beroep doen op de expertise bij een ander provinciebestuur.  Dit 

kan doordat er tussen de 5 provincies onderling al een overeenkomst is. Via het IPKC wil de provincie de 

focus leggen op een aanbod van complementaire diensten en ondersteuning. De manier van werken werd 

juridisch afgetoetst en is in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake overheidsopdrachten. De 

ondertekening van deze overeenkomst is gratis. Het ondertekenen van deze overeenkomst is geen 

exclusiviteit tot samenwerking met de provincie(s) en heeft de gemeente dus de vrijheid om indien nodig 

met andere dienstverleners samen te werken.  Bij een concrete vraag vanuit de gemeente wordt er bekeken 

door de aanbieder-provincie tegen welke kostprijs de uitvoering kan gebeuren en aansluitend wordt er dan 

een offerte aan de gemeente bezorgd. De samenwerkingsovereenkomst, na goedkeuring door de 

gemeenteraad, zal ingaan vanaf goedkeuring door de Deputatie. 

12.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het restaureren van de 

gevels aan het mechaniekersgebouw en de ontsluiting van de machinezaal op de site 

Transfo. 

Er staan in 2021 nieuwe restauratiewerken voor Transfo op til. De gevels van het mechaniekersgebouw 

worden gerestaureerd en er komt een nieuwe toegang met een brug vanaf het kanaal en koker doorheen 

het ketelgebouw naar de machinezaal. Er komt een nieuwe toegangstrap in de inkom van het nieuw 

Transfogebouw. 

Beide dossiers: mechaniekersgebouw en ontsluiting zijn opgenomen in de meerjarenovereenkomst die de 

gemeente heeft met erfgoed.  

De dossiers moeten dit jaar worden ingediend en gepubliceerd.  

Er is ook beslist om de 2 dossiers: restauratiedossier (RDX) en toegankelijkheidsdossier (TDIII) samen aan 

te besteden. 

De raming van dit ontwerp bedraagt: 

-  RDX: restauratie gevels mechaniekersgebouw: 560.791,67 euro excl. btw of 678.558,00 euro incl. btw; 

-  TDIII: ontsluiting machinezaal: 1.210.848,04 euro excl. btw of 1.465.127,00 euro incl. btw. 

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. 

13.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het 

buitenschrijnwerk (deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de vervanging van het buitenschrijnwerk van de 

gemeenteschool Sint-Denijs.  

In het bestek zijn alleen de essentiële zaken opgenomen.  

Om reden van duurzaamheid en voor het onderhoud in de toekomst, wordt gekozen om de vervanging te 

doen met PVC schrijnwerk. 
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De werken worden geraamd op 68.100 euro exclusief btw of 72.186 euro inclusief 6% btw. Dit is de raming 

voor deel 1 van de werken. Deel 2 van de werken zal later gebeuren.  

De opdracht zou gegund worden met de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

Deel 1 van de werken omvat de achterzijde keuken, speelplaats lager, speelplaats kleuter en inkom. 

14.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de 

sportverlichting op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 te Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de sportverlichting van de atletiekpiste en het voetbalterrein 

Zwevegem te vervangen door energiezuinige LED armaturen op de palen. 

Via het Vlaams Energieschap, lokale energieprojecten “campagne stroomversnellers” is er een tussenkomst 

van 24.619 euro. 

De opdracht wordt geraamd op 43.500,00 euro exclusief btw of 52.635,00 euro inclusief btw, waarbij wordt 

voorgesteld de opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

15.  Goedkeuring toekennen toelage Sueva - dienstjaar 2020. 

De werkgroep OC De Brug gaf goedkeuring aan Sueva vzw om het jaarlijkse werkingsbudget te besteden 

aan ledverlichting voor hun clublokaal. De totale raming van deze werken werd in het verslag opgenomen 

ten bedrage van 3.409,63 euro incl. btw. 

De dienst gebouwen heeft de werken gecontroleerd en goedgekeurd op basis van de ingediende facturen en 

betaalbewijzen, ten bedrage van 2.818,00 euro excl. btw of 3.409,63 euro incl. btw. 

16.  Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het 

vergroenen van het wagenpark en het vervangen van 5 dienstwagens dienstjaar 2020. 

In de meerjarenplanning van de voertuigen en het financieel meerjarenplan is het voorzien om in 2020 

budget aan te wenden voor de aanschaf van duurzame dienstwagens, dit zowel voor het administratief 

personeel van het Gemeentepunt als de technische diensten van publieke ruimte. Diverse dienstwagens 

dateren reeds van 2003, 2005 en 2006 en zijn alle diesel-voertuigen die qua econormen niet performant 

meer scoren. 

In het kader van het uitbouwen van een duurzaam groen wagenpark, en met het oog op een 

klimaatvriendelijk Zwevegem, is het een optie om 5 dienstwagens te vervangen door duurzame, 

milieuvriendelijkere wagens (Elektrisch en/of CNG-voertuigen). 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van 5 duurzame dienstvoertuigen  

De investering beloopt in totaal, 94.973,34 euro incl. 21 % btw. 

• 1 elektrisch voertuig (model Nissan Leaf EV MY19 ACENTA; 31.169,78 euro incl. 21% BTW) ten behoeve 

van dienst publieke ruimte (dienst GIS, Mobiliteit en Infrastructuur). Belangrijk hierbij te vermelden is de 

goedgekeurde subsidie ten bedrage van 24.619,00 euro via het Vlaams Energieagentschap, lokale 

energieprojecten “campagne stroomversnellers 2019” voor de tussenkomst in de aankoop van een 

elektrisch voertuig en plaatsing van een wall-box voor elektrisch laden.  

• 2 CNG voertuigen type bestelwagen lichte vracht (model Fiat doblo cargo; 16.441,00 euro incl. 21% 

BTW/wagen) ten behoeve van de technische diensten publieke ruimte (dienst groen en wegen ; dienst 

feestelijkheden). 

• 2 CNG voertuigen type kleine personenwagen (model VW Eco-UP 1.0 CNG; 15.460,78 euro incl. 21% 

BTW/wagen) ten behoeve van het administratief personeel van Gemeentepunt en de technische dienst 

publieke ruimte (dienst gebouwen en energie). 
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Dit scenario werd uitgewerkt op basis van het aanbod binnen de aankoopcentrale van Fluvius, waarbij 

concessiehouders van automerken die in Zwevegem voorkomen, in de mate van het mogelijke volgens 

aanbod geselecteerd zijn.  

17.  Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025. 

Het meerjarenplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Zwevegem, dat werd goedgekeurd in de gemeente- en 

OCMW-raad op 16 december 2019, is opgebouwd rond 12 beleidsdoelstellingen.  

Binnen de beleidsdoelstelling 6 – Warm Zwevegem – werd het actieplan armoede 2.0 opgenomen. Met dit 

document willen we deze actie verder concretiseren: 

”We onderschrijven het armoedepact W13 en nemen een regionale trekkersrol op bij het implementeren van 

de armoedetoets, maken een actieplan “samen pakken we de armoede aan” op basis van netwerkmomenten 

met lokale actoren en inwoners, ondersteunen lokale initiatieven (bijv. voedselbedeling in samenwerking met 

Foodact13), zetten in op preventie van schulden en verhogen de kwaliteit van budget- en 

schuldhulpverlening via samenwerking met W13 (met bijzondere aandacht voor jongvolwassenen), rollen de 

MiAPAS verder uit naar verenigingen (jeugd, sport en cultuur), ondersteunen verenigingen die hun aanbod 

openstellen, blijven inzetten op toegankelijke, niet-digitale communicatie rond het vrijetijdsaanbod en 

onderzoeken de invoering van onderwijscheques”. 

Dit actieplan is niet ‘eindig en allesomvattend’. De diensten en medewerkers van het lokale bestuur en de 

partners hebben aandacht voor onze meest kwetsbare inwoners in hun dagelijkse werking. En ook andere 

acties opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 zetten in op de strijd tegen armoede. 

Bij de opmaak van dit actieplan tegen armoede 2.0 zijn we niet vertrokken vanuit een leeg blad. Ons 

actieplan tegen armoede 2015-2019 vormde de basis; het netwerkmoment ‘samen pakken we armoede in 

Zwevegem aan’ (2018) en de insteken van de bestaande werkgroepen, partners en de stuurgroep (2019) 

zorgden voor de opbouw. 

Met ons actieplan willen we de goed lopende bestaande initiatieven verder versterken én nieuwe initiatieven 

lanceren. Het actieplan is gestoeld op de nauwe samenwerking met partners, die ook in contact komen met 

onze kwetsbare inwoners.  

Het actieplan telt 25 acties: de pamperbank, Ons Boetiekske, huiswerkbegeleiding, gericht informeren van 

kwetsbare gezinnen, ontmoeting/Huis van het Kind voor iedereen, de Fietsbieb, concept sociaal restaurant, 

pamperbank voor volwassenen, boodschappen aan huis, vervoer en mobiliteit, pakketje van de week en 

proevertjes, Soep met babbeltjes, koken met een klein budget, de voedselbedeling, Vrijwilligerspunt, 

inzetten op buurtwerking en outreachend werken, integratie en inburgering, aanspreekpunt zelfstandigen in 

problemen, het Kerstfeest, de armoedetoets, toolbox Budget In Zicht, BIZondere duo’s, onderwijscheques, 

Iedereen digitaal, sociale dierenhulp. 

Voor het actieplan wordt jaarlijks een budget van 15.000 euro voorzien.  

18.  Verlenging van de huidige scholengemeenschap 'Gemeentescholen Zwevegem' voor de 

periode van 2020-2026. 

Het schoolbestuur kan, in het kader van de organisatie van zijn basisonderwijs, een scholengemeenschap 

vormen. 

De huidige scholengemeenschap ‘Gemeentescholen Zwevegem’ loopt af na een periode van 6 schooljaren op 

31 augustus 2020. 

Alle vijf gemeentescholen behoren tot de scholengemeenschap: 

- Gemeentelijke basisschool Heestert – Kerkhofplein 3 – Heestert. 

- Gemeentelijke basisschool Sint-Denijs – Dalestraat 40 – Sint-Denijs. 
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- Gemeentelijke lagere school Zwevegem – Maria Bernardastraat 27 A – Zwevegem. 

- Gemeentelijke kleuterschool Zwevegem – Hendrik Consciencestraat 28 A – Zwevegem. 

- Gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Klim-op – Stedestraat 39 – Zwevegem. 

Een scholengemeenschap moet zowel kleuter- als lager onderwijs bevatten, op de eerste schooldag van 

februari 2020 minstens 900 gewogen leerlingen tellen en zich hoogstens over vijf aangrenzende 

onderwijszones uitstrekken. 

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek heeft er geen fundamentele bijsturing van de 

scholengemeenschappen plaatsgevonden. 

De vijf gemeentescholen voldoen aan de norm om samen één scholengemeenschap van eenzelfde 

schoolbestuur te vormen. 

Het is dan ook aangewezen om de huidige samenwerking te verlengen voor de in de regelgeving voorziene 

periode van zes jaar, van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026. 

19.  Goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem. 

Het ontwerp Coronaplan solidair Zwevegem werd op donderdag 14 mei 2020 besproken in een werkgroep 

met een afvaardiging van alle fracties. In de loop van volgende week zal het definitief dossier met alle 

bijhorende stukken gepubliceerd worden in Cobra@home. U zal hiervan per mail op de hoogte gebracht 

worden. 

20.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

* Varia. 

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 


