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NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD VAN 27 APRIL 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, voorzitter van het vast bureau;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, leden van het vast bureau;
Dirk Desmet, voorzitter;
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, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

De voorzitter opent de vergadering om 21.52 uur.

1. Kennisname vaststellingen gouverneur MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 332, §1, derde lid.

Juridische grond
- Besluit van de OCMW-raad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring MJP 2020-2025 Lokaal 

Bestuur Zwevegem luik OCMW.
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring MJP 2020-2025 Lokaal 

Bestuur Zwevegem luik gemeente.
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring MJP 2020-2025 Lokaal 

Bestuur Zwevegem luik OCMW.

Verwijzingsdocumenten
Vaststellingen van de gouverneur m.b.t. MJP 2020-2025 lokaal bestuur Zwevegem.

Motivering
Het nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 door de gouverneur heeft geleid tot 2 inhoudelijke 
vaststellingen:
- Schema T2 was onvolledig als gevolg van een materiële vergissing. Een correcte versie van dit schema 

werd intussen bezorgd aan de diensten van de gouverneur.
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- De lange termijnvordering van de erfpacht die de gemeente Zwevegem verleende aan het AGB 
Zwevegem werd in 2010 en 2012 niet correct opgenomen in de boekhouding van gemeente Zwevegem. 
We dienen dit te corrigeren in de jaarrekening 2019 en in de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan.

Daarnaast werden 4 technische bemerkingen geformuleerd door de gouverneur. Met de technische 
bemerkingen zal rekening gehouden worden bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

BESLUIT

Enig artikel
De OCMW-raad neemt kennis van de vaststellingen van de gouverneur m.b.t. MJP 2020-2025 lokaal bestuur 
Zwevegem.

2. TMVS - AV - 16 juni 2020.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de OCMW raad van 27 mei 2019 betreffende Toetreding tot TMVS.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Creat van 27 maart 2020 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 16 juni 2020 om 
14.30 uur in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 9051 Gent.

Motivering
Op 16 juni 2020 om 14u30 vindt de algemene vergadering van TMVS dv plaats in Gent. De agenda ziet eruit 
als volgt:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
Varia en mededelingen.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De OCMW raad keurt de agenda voor de algemene vergadering van TMVS dv op 16 juni 2020 goed:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van een deelnemer.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019.
4. Verslag van de commissaris.
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5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019.
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019.

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Statutaire benoemingen – raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Artikel 2
De OCMW raad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van het OCMW die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS dv, 
namelijk Marc Claeys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS dv 
(20200616AVTMVS@farys.be).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid.

Verwijzingsdocumenten
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie 
en Inburgering. (Bijlage 2020_2_OR20200427)

Situering
De groeiende diversiteit is een realiteit. Dit biedt nieuwe kansen, maar stelt ons ook voor complexe 
uitdagingen. Diversiteit heeft een effect op elk beleidsdomein. In de praktijk blijkt dat wie een 
integratiebeleid uitwerkt, er op korte en op lange termijn de vruchten van plukt. 

Motivering
Een integratiebeleid houdt in dat we samen met partners problemen benoemen en oplossingen uitwerken 
die de hele bevolking ten goede komen. Iedereen moet zich thuis voelen in Zwevegem. 
Om een samenwerking nog meer af te stemmen op maat van Zwevegem verankeren we voor de komende 
bestuursperiode engagementen in een samenwerkingsovereenkomst.
We engageren ons om samen te werken op het vlak van: 
 Empowerment van personen met een migratieachtergrond en anderstaligen.
 Het voeren van een intern diversiteitsbeleid  binnen het lokaal bestuur.
 Vergroten van de sociale samenhang in de lokale samenleving.
 Versterken van de regierol over het lokaal integratiebeleid.

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, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
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Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)

Enig artikel
De samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en 
Inburgering, toegevoegd als bijlage bij dit besluit (Bijlage 2020_2_OR20200427), wordt goedgekeurd.

4. Goedkeuring van het jaarverslag schuldbemiddeling 2019.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 77 en 78.

Juridische grond
Besluit van de Vlaamse regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 
houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling en tot 
subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, artikel 7bis.

Verwijzingsdocumenten
Jaarverslag schuldbemiddeling 2019. (Bijlage 2020_3_OR20200427)

Motivering
In uitvoering van artikel 7bis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van 
het decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 
schuldbemiddeling en tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, moeten instellingen voor 
schuldbemiddeling jaarlijks elektronisch een jaarverslag inclusief basisregistratie aan de Vlaamse overheid 
bezorgen. Het OCMW Zwevegem heeft sinds 9 maart 2000 een erkenning als instelling voor 
schuldbemiddeling.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het jaarverslag 2019 van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW Zwevegem (Bijlage 
2020_3_OR20200427) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het jaarverslag 2019 van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW Zwevegem wordt overgemaakt aan de 
Vlaamse overheid.

5. Goedkeuring opdracht en gunningswijze voor het herstellen van de zonneweringen WZC 
en Blyhove I te 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.
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- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 
latere wijzigingen.

- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de    
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 
latere wijzigingen.

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende    

het bestuurlijk toezicht.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten pr-cbo-20-03.
- Raming.

Motivering
De zonneweringen in het WZC en Blyhove I zijn in zeer slechte staat, ze dienen grondig gereviseerd te 
worden. Doeken zullen dienen vervangen te worden en de bedieningssystemen overal gecontroleerd en 
indien nodig vervangen. Dit is hoogstnoodzakelijk voor het welzijn van de bewoners van het WZC in het 
kader van oververhitting van het gebouw. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen 
opdrachtdocumenten pr-cbo-20-03 opgemaakt, met een raming van 74.200,00 euro excl. btw of 89.782,00 
euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020 IP 095301-1 095201 229107 AC 712 42.000,00 euro

2020 IP 095301-1 095301 229107 AC 712 38.000,00 euro

Gunningsprocedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen en herstellen van de zonneweringen in het 
WZC en Blyhove I, conform de opdrachtdocumenten pr-cbo-20-03 met een totale raming van 74.200,00 
euro excl. btw of 89.782,00 euro incl. btw.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 095301-1 – BI 095201 – AR 229107 – AC 
712 van het budget 2020 en onder budgetsleutel IP 095301-1 – BI 095201 – AR 229107 – AC 712 van het 
budget 2020.
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6. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De zitting wordt gesloten om 22.00 uur.

Namens de OCMW-raad:

De algemeen directeur De  voorzitter

Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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