
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 MEI 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
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 19.55 uur.

 Bij aanvang van de zitting vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om volgende punten bij 
hoogdringendheid en in het kader van de uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het virus 
COVID 19, aan de agenda toe te voegen:

 ‘Goedkeuring reglement toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona.’
 ‘Goedkeuring invoeren horecabon.’

De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de noodzaak onmiddellijk bepaalde 
ondersteunende maatregelen te kunnen financieren, al dan niet onder de vorm van 
bijzondere toelagen enerzijds en het aanvullend optreden van het lokaal bestuur anderzijds 
waardoor aanvankelijk moest gewacht worden op de beslissingen ter zake van de Federale 
en Vlaamse regeringen.

De raad verklaart zich met eenparigheid van stemmen akkoord om deze punten te 
behandelen als agendapunten 20 en 21.

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.

Bevoegdheid
Wetboek van Vennootschappen, artikel 92.

Juridische grond
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- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 
van 23 november 2012.

- Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 
2012.

- Wetboek van Vennootschappen.

Verwijzingsdocumenten
- Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2019, volgens BBC en 

volgens vennootschapsboekhouding.
- Verslag d.d. 25 mei 2020 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.

Motivering
De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2019 werd door de raad 
van bestuur vastgesteld in zitting van 25 mei 2020.
De gemeenteraad hoeft geen advies uit te brengen over deze jaarrekening conform artikel 243 §2 DLB 
gezien de voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt.
Artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de bestuurders de jaarrekening moeten 
opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Vermits voor een AGB de 
gemeenteraad als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de door de raad van bestuur 
opgemaakte (lees: vastgestelde) jaarrekening goedkeuren.

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

Enig artikel
De jaarrekening 2019 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende 
cijfers:

Totaal opbrengsten 120.701,05 EUR

Totaal kosten 166.038,53 EUR

Over te dragen verlies -45.336,48 EUR

Het verlies werd op 31 december 2019 overgedragen naar de balans, met als resultaat een positief eigen 
vermogen van 57.822,86 euro. Het balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 3.468.088,90 euro.
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3. OCMW - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 3° en artikel 249 §3.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 
van 23 november 2012.

- Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 
2012.

- Besluit van de OCMW-raad van 10 juli 2018 betreffende goedkeuring actualisatie meerjarenbeleidsplan 
2018-2020 aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 16 juli 2018 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2018-2020 
aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem.

- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 11 december 2018 houdende goedkeuring van het budget OCMW 
2019.

- Besluit van de gemeenteraad in zitting van 17 december 2018 houdende kennisname van het budget 
OCMW 2019.

- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 27 mei 2019 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 
boekjaar 2019 van het OCMW.

- Besluit van de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2019 houdende akte name van budgetwijziging nr. 1 
OCMW 2019.

- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 16 december 2019 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 2 
boekjaar 2019 van het OCMW.

- Besluit van de gemeenteraad in zitting van 16 december 2019 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 2 
OCMW 2019.

- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 25 mei 2020 houdende vaststelling van de rekening 2019 OCMW.

Verwijzingsdocumenten

Jaarrekening en doelstellingenrealisatie 2019 OCMW Zwevegem.

Motivering
Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening werd bezorgd aan de gemeenteraad.
Op 19 mei 2020 werd tijdens een commissievergadering toelichting gegeven aan de raadsleden van OCMW 
en gemeente over de rekening 2019 OCMW.

BESLUIT
21 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)
1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de voorgelegde jaarrekening en doelstellingenrealisatie boekjaar 2019 van het 
OCMW goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te 
zijn.
Artikel 2  
De jaarrekening 2019 van het OCMW Zwevegem sluit af met het volgende resultaat op kasbasis:

R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 BW 2019-2
 

I. Exploitatiebudget 1.040.065,26 1.200.769,76 1.711.282,10 1.423.322,89 1.245.324,11
A. Uitgaven 11.858.510,20 12.226.980,06 11.946.556,26 12.451.805,17 12.762.972,80
B. Ontvangsten 12.898.575,46 13.427.749,82 13.657.838,36 13.875.128,06 14.008.296,91

 
II. Investeringsbudget -7.607.398,86 -6.741.634,64 -1.078.771,08 -152.563,33 -321.978,75
A. Uitgaven 7.786.788,41 7.238.219,64 2.332.418,08 184.565,33 353.980,75
B. Ontvangsten 179.389,55 496.585,00 1.253.647,00 32.002,00 32.002,00

 
III. Andere -818.589,21 6.159.288,29 -1.101.231,76 -1.117.716,31 -1.117.823,32
A. Uitgaven 818.589,21 842.071,71 1.101.751,76 1.117.896,31 1.117.823,32
B. Ontvangsten 7.001.360,00 520,00 180,00

 
IV. Budgettaire resultaat 
boekjaar -7.385.922,81 618.423,41 -468.720,74 153.043,25 -194.477,96

 
V. Gecumul. budgettaire 
result. vorig boekjaar 8.715.425,80 1.329.502,99 1.947.926,40 1.479.205,66 1.479.205,66

 
VI. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat 1.329.502,99 1.947.926,40 1.479.205,66 1.632.248,91 1.284.727,70

 
VII. Bestemde gelden 839.947,78 839.947,78 839.947,78 839.947,78 0,00

 
VIII. Resultaat op kasbasis 489.555,21 1.107.978,62 639.257,88 792.301,13 1.284.727,70

De autofinancieringsmarge in rekening 2019 bedraagt 305.426,58 euro.

4. Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening + doelstellingenrealisatie 2019.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 3° en artikel 249 §3.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 
van 23 november 2012.

- Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 
2012.
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- Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 
2018-2020 aanpassing 1.

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 houdende goedkeuring budget 2019 gemeente 
Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 houdende goedkeuring budgetwijzing 2019-1 gemeente 
Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring budgetwijzing 2019-2 
gemeente Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Ontwerp van jaarrekening en doelstellingenrealisatie boekjaar 2019.

Motivering
De jaarrekening van de gemeente Zwevegem voor het boekjaar 2019 wordt afgesloten met een (positief) 
resultaat op kasbasis ten bedrage van 3.177.257,96 euro.
Er werd toelichting verstrekt bij de financiële resultaten voor de leden van de gemeenteraad tijdens de 
vergadering van Commissie I op 19 mei 2020.
Het ontwerp van jaarrekening en doelstellingenrealisatie werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de 
raad toegestuurd.

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

Enig artikel
De jaarrekening en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2019 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC 
wordt vastgesteld met als gecumuleerd resultaat op kasbasis:

R 2018 R 2019 BW 2019-2

I. Exploitatiebudget 6.800.713,11 6.634.170,51 5.093.504,20
A. Uitgaven 31.020.649,95 30.788.050,94 32.527.099,13
B. Ontvangsten 37.821.363,06 37.422.221,45 37.620.603,33

II. Investeringsbudget -7.118.473,74 -3.827.687,25 -8.484.519,91
A. Uitgaven 9.455.707,43 11.318.765,47 13.222.884,68
B. Ontvangsten 2.337.233,69 7.491.078,22 4.738.364,77

III. Andere -2.858.980,41 822.430,09 3.907.623,69
A. Uitgaven 2.951.544,33 5.298.073,00 2.784.940,23
B. Ontvangsten 92.563,92 6.120.503,09 6.692.563,92

IV. Budgettaire resultaat boekjaar -3.176.741,04 3.628.913,35 516.607,98

V. Gecumul. budgettaire result. vorig boekjaar 2.725.085,65 -451.655,39 -451.655,39

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat -451.655,39 3.177.257,96 64.952,59

VII. Bestemde gelden 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis -451.655,39 3.177.257,96 64.952,59

De autofinancieringsmarge in rekening 2019 bedraagt 4.076.137,67 euro.
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5. Goedkeuring jaarrekening 2019 vzw Transfo.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.

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

Verwijzingsdocumenten
- Jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2019.
- Verslag algemene vergadering vzw Transfo d.d. 11 mei 2020.

Motivering
De jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2019 werd door de algemene vergadering 
aangenomen op 11 mei 2020.
Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
De jaarrekening 2019 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers:

Totaal opbrengsten 86.330,62 EUR

Totaal Kosten (-) 84.111,94 EUR

Belastingen op resultaat (-) 245,41 EUR

Te bestemmen WINST 1.973,27 EUR

Via de resultaatverwerking werd het te bestemmen verlies op 31 december 2019 overgedragen naar de 
balans, met als resultaat een positief eigen vermogen van 29,35 euro.
Het balanstotaal op 31 december 2019 bedraagt 6.604,20 euro.

6. Goedkeuring toekenning toelagen 2020 (algemeen).

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.

Verwijzingsdocumenten

Lijst 2020 toelagen algemeen. (GR20200525_bijlage_2020_14) 

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

Motivering
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Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties nodig zijn om de werking te verzekeren.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Toelage

2020 011200 649300 2.500,00 EUR
2020 041000 649300 5.000,00 EUR
2020 087900 649300 2.100,00 EUR
2020 011000 649300 2.410,00 EUR

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de organisaties, vermeld op de lijst in bijlage (GR20200525_bijlage_2020_14), wordt voor het dienstjaar 
2020, een toelage toegekend.
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.

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

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Leiedal - Aanduiden van een 

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

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Leiedal van 20 april 2020 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 9 juni 2020 om 
17.00 uur in de kantoren van Leiedal (Pres. Kennedypark 10 te Kortrijk) of in een virtuele setting.

Motivering
Op 9 juni 2020 om 17.00 uur vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats in Kortrijk of in een virtuele 
setting. De agenda ziet eruit als volgt:
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
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5. Varia

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de algemene vergadering van Leiedal op 9 juni 2020 goed:
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
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Leiedal, 
namelijk Yvan Nys, 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 Leiedal (info@leiedal.be).

8. Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41

Juridische grond
- Nieuwe gemeentewet in het bijzonder artikel 119, artikel 119bis en artikel 135, §2.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring algemene politieverordening 

(APV) en latere wijzigingen.

Verwijzingsdocumenten
Algemene Politieverordening 1.5. (GR20200525_bijlage_2020_15) 

Motivering
In de gemeenteraad van 25 november 2019 werd de laatste versie van de algemene politieverordening 
goedgekeurd. Bij de dagelijkse toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties wordt regelmatig 
vastgesteld dat een aantal wijzigingen en/of toevoegingen aan de algemene politieverordening noodzakelijk 
zijn.
Het college van burgemeester en schepenen wil de toekenning van permanente bewegwijzering voor 
bedrijven en instellingen strikter bepalen door duidelijke richtlijnen op te nemen in het algemeen 
politiereglement. Hiertoe werden artikelen 42 en 43 van het algemeen deel en artikel 201 van het bijzonder 
deel aangepast.
In een vorige aanpassing van de algemene politieverordening werd een tweede lid toegevoegd aan artikel 
71. Nu blijkt dat dit lid juridisch niet correct is gezien het niet mogelijk is om een wettelijk vermoeden van 
schuld uit de verkeerswetgeving zomaar over te nemen voor andere inbreuken. Bij een verkeersinbreuk is 
het sowieso de persoon die aan het stuur zit, die de overtreding begaat. Dat geldt niet in geval van 
sluikstorten. Alle passagiers kunnen net zo goed het afval achtergelaten hebben. Voertuigen kunnen 
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bovendien ingeschreven zijn op naam van een rechtspersoon. De wettelijke aansprakelijkheid van de 
kentekenplaathouder kan dus enkel toegepast worden voor de parkeerovertredingen en kan niet zomaar 
naar analogie geïmplementeerd worden voor sluikstorten. Op basis van het bestuurlijk verslag zal de 
sanctionerend ambtenaar oordelen of er voldoende aanwijzingen van schuld zijn ten aanzien van een 
persoon. Dit gebeurt aan de hand van alle mogelijke elementen uit het dossier waarvan de nummerplaat er 
één kan zijn. Het tweede lid van artikel 71 wordt aldus geschrapt.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Omwille van nieuwe richtlijnen voor het toekennen van permanente bewegwijzering voor bedrijven en 
instellingen worden artikelen 42, 43 en 201 van het algemeen politiereglement aangepast. De gecorrigeerde 
artikelen luiden voortaan als volgt:

Art. 42
De aanvraag tot *machtiging dient volgende documenten te omvatten: 
1° een aanvraagformulier; 
2° de tekst die moet vermeld worden op de wegwijzer
3° een liggingsplan met aanduiding van de plaatsen waar de opstelling gevraagd wordt; 
4° een recente reeks foto’s van de plaatsen waar de opstelling gevraagd wordt; 
5° alle nodige en nuttige documenten, om te bewijzen dat het bedrijf of de instelling bediend wordt 
door een belangrijk bovenlokaal voertuigenverkeer, inclusief fietsverkeer.

 
Art. 43  
Het gemeentebestuur staat in voor: 
1° de levering en plaatsing van de palen op het *openbaar domein; 
2° de plaatsing, vervanging en het wegnemen van de wegwijzers. 
Dit gebeurt op kosten van de aanvrager overeenkomstig het algemeen retributiereglement. 
Het permanent onderhoud van de wegwijzers is ten laste van de aanvrager.

Art. 201
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvragen op basis van volgende 
richtlijnen:

- handels- en grootwarenhuizen: geen wegwijzers;
- café en restaurant 

° bebouwde kom: geen wegwijzers
° buiten bebouwde kom: wel wegwijzers;

- overnachtingsgelegenheid: wel wegwijzers;
- bedrijven: 

° in bedrijventerrein: geen wegwijzers
° buiten bedrijventerrein: wel wegwijzers op voorwaarde van bovenlokale en grote 
verkeersstroom door de aard van het bedrijf;

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt: 
1° finaal vanaf welke aansluitingspunten met een belangrijke weg en volgens welke reisweg de 
bewegwijzering dient te gebeuren. Er kan maximum vanuit twee reisroutes bewegwijzerd worden.
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2° het aantal toelaatbare wegwijzerreeksen in functie van de belangrijkheid, de specifieke ligging en 
de nood aan bewegwijzering. Deze beoordeling gebeurt met een restrictieve visie en met aandacht 
voor de vervuiling en verkeershinder.

Artikel 2
Omwille van een juridische correctie wordt het artikel 71 van het algemeen politiereglement aangepast. Het 
gecorrigeerde artikel luidt voortaan als volgt:

Art. 71
Het is verboden op en langs de *openbare weg en zijn aanhorigheden bevuilende en/of 
verontreinigde materialen of vloeistoffen te storten of te gooien die schade kunnen berokkenen aan 
de openbare veiligheid, de hygiëne of de kwaliteit van het leefmilieu.

Artikel 3
Een gecoördineerde versie van de algemene politieverordening (versie 1.5) wordt goedgekeurd. 
(GR20200525_bijlage_2020_15)
Artikel 4
De wijzigingen van dit APV treden in werking vanaf 1 juni 2020.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan: 

 de korpschef van de politiezone PZ Mira;
 het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk; 
 de griffie van de rechtbank van eerste Aanleg en de griffie van de politierechtbank te Kortrijk;
 de Bestendige Deputatie;
 IMOG;
 Het GAS-team van stad Kortrijk.

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.

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 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 24 november 2014 betreffende goedkeuring wegenistracé verkaveling 

Ecowijk ‘De Dreef’ – deel Elzenstraat te Zwevegem op naam van NV Bostoen.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende goedkeuring wegenistracé verkaveling 

Ecowijk ‘De Dreef’ – deel Kruiswegstraat te Zwevegem op naam van NV Bostoen.
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- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2014 betreffende afleveren van 
de verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen deel Elzenstraat te Zwevegem aan 
NV Villabouw Bostoen, en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 23 april 2015.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2014 betreffende afleveren van 
de verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen deel Kruiswegstraat te Zwevegem 
aan NV Villabouw Bostoen, en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 23 april 2015.

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 betreffende goedkeuring wegenistracé verkaveling 
Elzenstraat – Kruiswegstraat te Zwevegem op naam van NV Lotinvest Development.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2019 betreffende afleveren van de 
omgevingsvergunning voor een bijstelling van de verkaveling Elzenstraat – Kruiswegstraat te Zwevegem 
aan NV Lotinvest Development.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2020 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving aan 
de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling ‘DREEF’ – LOTINVEST, gelegen kant Kruiswegstraat en 
Elzenstraat te Zwevegem, namelijk voor de hoofdstraat ‘KRUISWEGSTRAAT’ te behouden, voor de straten 
6 en 7 ‘ELZENSTRAAT’ door te trekken, en voor de 4 nieuwe straten ‘BRAAMBESSENSTRAAT’, 
‘FRAMBOZENSTRAAT’, ‘AARDBEIENSTRAAT’ en ‘KERSENSTRAAT’.

Verwijzingsdocumenten
- Grondplan/inplantingsplan wegeniswerken.
- Verkavelingsplan – VK Ecowijk ‘De Dreef’ – deel Kruiswegstraat CBS 10 december 2014 / Besluit Deputatie 

23 april 2015.
- Verkavelingsplan – bijstelling verkaveling CBS 22 januari 2019.
- Plan met definitieve straatnaamgevingen VK ‘DREEF’ – LOTINVEST – Kant Kruiswegstraat en Elzenstraat te 

Zwevegem, meer bepaald voor straat 1, zijnde de hoofdstraat ‘KRUISWEGSTRAAT’ te behouden, voor de 
vier nieuwe straatnamen, zijnde straat 2, 3, 4 en 5 – vier vertakkingen van de hoofdstraat verwijzen naar 
klein fruit, meer bepaald ‘BRAAMBESSENSTRAAT’ (straat 2), ‘FRAMBOZENSTRAAT’ (straat 3), 
‘AARDBEIENSTRAAT’ (straat 4) en ‘KERSENSTRAAT’ (straat 5), de straatnaam ‘ELZENSTRAAT’ door te 
trekken in hoger vermelde verkaveling voor straat 6 en 7.

- Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid betreffende straatnaamgevingen d.d. 28 mei 2019.
- Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek d.d. 5 maart 2020 in functie van het 

openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 
verkaveling ‘DREEF’ – LOTINVEST, namelijk voor de hoofdstraat (straat 1) “KRUISWEGSTRAAT”, voor 
straat 2 “BRAAMBESSENSTRAAT”, voor straat 3 “FRAMBOZENSTRAAT”, voor straat 4 
“AARDBEIENSTRAAT”, voor straat 5 “KERSENSTRAAT”, voor straat 6 en 7 doortrekken “ELZENSTRAAT”.

- Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgeving d.d. 17 
april 2020.

- Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 16 maart 2020 tot 
en met 15 april 2020, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend.

Situering
De verkaveling is gelegen ten zuiden van de kern van Zwevegem en gevat tussen de lintvormige historische 
bebouwing langs de Avelgemstraat (noordoost), de residentiële Kapel Milanenwijk uit de jaren ’60 – ’70 
(zuid) en de recente nieuwe verkavelingen langs de Oude Bellegemstraat – Meidoornstraat – Elzenstraat 
(west).

Advies
De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek heeft een advies uitgebracht na de gestelde termijn 
van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 15 april 2020. De vergadering werd uitgesteld wegens 
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de corona-maatregelen. In een online bevraging werden de nodige documenten voor definitief advies 
doorgemaild naar de leden van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur- en bibliotheek op 17 april 2020.
Het advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd uitgebracht op 17 april 2020, 
waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de voorgestelde straatnaamgevingen, zijnde voor de 
hoofdstraat (straat 1) “KRUISWEGSTRAAT”, voor straat 2 “BRAAMBESSENSTRAAT”, voor straat 3 
“FRAMBOZENSTRAAT”, voor straat 4 “AARDBEIENSTRAAT”, voor straat 5 “KERSENSTRAAT”, voor straat 6 
en 7 doortrekken “ELZENSTRAAT” te ZWEVEGEM aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 
‘DREEF’ - LOTINVEST.

Motivering
Door de NV Villabouw Bostoen werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden en het 
uitvoeren van infrastructuurwerken (wegenistracé), gelegen Ecowijk De Dreef – enerzijds deel Elzenstraat en 
anderzijds deel Kruiswegstraat te Zwevegem.
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2014 het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in 
de verkavelingsaanvraag Ecowijk De Dreef – deel Elzenstraat te Zwevegem op naam van NV Bostoen 
goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 december 2014 de 
verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen deel Elzenstraat te Zwevegem 
aan NV Villabouw Bostoen, en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 23 april 2015.
Dit deel van de verkaveling is reeds uitgevoerd als verlengde van de Elzenstraat te Zwevegem (5 loten).
De verkaveling wordt opgevat als een klassieke verkaveling met name een verlenging van de Elzenstraat en 
een klassieke perceelsindeling aan beide zijden van de weg.
De verkaveling sluit aan op de verkavelingsaanvraag Ecowijk De Dreef – deel Kruiswegstraat te Zwevegem.
De gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2014 het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in 
de verkavelingsaanvraag Ecowijk De Dreef – deel Kruiswegstraat te Zwevegem op naam van NV Bostoen 
goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 december 2014 de 
verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen deel Kruiswegstraat te 
Zwevegem aan NV Villabouw Bostoen, en goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 23 april 
2015 (4 loten voor groepswoningbouw – totaal 70 woningen).
De verkaveling – deel Kruiswegstraat werd gewijzigd door de huidige goedgekeurde verkaveling – 
omgevingsvergunning voor bijstelling van verkaveling Elzenstraat – Kruiswegstraat te Zwevegem afgeleverd 
door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 januari 2019 aan NV LOTINVEST 
Development.
Deze verkaveling omvat 62 loten voor gesloten en halfopen ééngezinswoningen en 1 lot voor 
meergezinswoningen.
De gemeenteraad heeft hiervoor in zitting van 17 december 2018 het wegentracé goedgekeurd.
De verkaveling is gelegen ten zuiden van de kern van Zwevegem en gevat tussen de lintvormige historische 
bebouwing langs de Avelgemstraat (noordoost), de residentiële Kapel Milanenwijk uit de jaren ’60 – ’70 
(zuid) en de recente nieuwe verkavelingen langs de Oude Bellegemstraat – Meidoornstraat – Elzenstraat 
(west).
De verkaveling voorziet als hoofdstraat (straat 1) het doortrekken van de Kruiswegstraat te Zwevegem 
(aanpassen huidig tracé), met daar aansluitend 4 vertakkingen (straat 2, 3, 4 en 5).
Eveneens voorziet de verkaveling nog een verlenging van de Elzenstraat (straat 7), aansluitend met het 
reeds uitgevoerde deel van eerstgenoemde verkaveling (straat 6). 
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Aan de nieuw aan te leggen straten in de verkaveling ‘DREEF’ - LOTINVEST TE Zwevegem, volgens plan met 
nummering van de straten en voorstel straatnaamgevingen, dienen straatnamen gegeven te worden.
Daar deze verkaveling in de dichte omgeving ligt van verkavelingen waar de straatnamen verwijzen naar 
bomennamen en bloemennamen, wordt voorgesteld om voor de toe te kennen straatnamen van de wegen 
binnen de verkaveling, te verwijzen naar klein fruit.
Voorstel straatnaamgevingen wegenis VK ‘DREEF’ – deel LOTINVEST – Kant Kruiswegstraat en Elzenstraat te 
ZWEVEGEM :
STRAAT 1 : behouden straatnaam Kruiswegstraat van de op dezelfde plaats gelegen huidige trage weg 
(openbare weg volgens de Atlas der Buurtwegen) met straatnaam Kruiswegstraat.
STRAAT 2, 3, 4 en 5 : nieuwe straatnamen verwijzen naar klein fruit zoals Aardbeienstraat, 
Frambozenstraat, Kersenstraat, Druivenstraat, Stekelbessenstraat, Braambessenstraat.
STRAAT 6 en 7 : doortrekken straatnaam Elzenstraat.
Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid werd op 6 mei 2019 een ‘vooradvies’ gevraagd.
Op 28 mei 2019 ontvingen wij het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid.
De bovenstaande straatnamen worden positief onthaald.
Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad in zitting van 27 januari 2020 om voorp:
STRAAT 1 (hoofdstraat) : de straatnaam ‘Kruiswegstraat’ te behouden van de op dezelfde plaats gelegen 
huidige trage weg (openbare weg volgens de Atlas der Buurtwegen) met straatnaam Kruiswegstraat.
STRAAT 2, 3, 4 en 5 : vier nieuwe straatnamen verwijzen naar klein fruit, meer bepaald ‘Braambessenstraat’ 
(straat 2), ‘Frambozenstraat’ (straat 3), ‘Aardbeienstraat’ (straat 4) en ‘Kersenstraat’ (straat 5).
STRAAT 6 en 7 : de straatnaam ‘Elzenstraat’ door te trekken in de verkaveling ‘DREEF’ – LOTINVEST te 
Zwevegem, volgens het hierbij gevoegd plan met nummering van de straten en voorstel 
straatnaamgevingen.
Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” onderworpen gedurende de 
periode van 16 maart 2020 tot en met 15 april 2020.
Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. 
Terzelfdertijd werd het advies aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek gevraagd.
De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgeving heeft een advies 
uitgebracht na de gestelde termijn van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 15 april 2020. De 
vergadering werd uitgesteld wegens de corona-maatregelen. 
In een online bevraging werden de nodige documenten voor definitief advies doorgemaild naar de leden van 
de gemeentelijke adviesraad voor cultuur- en bibliotheek op 17 april 2020.
Het advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd uitgebracht op 17 april 2020, 
waarbij een gunstig advies wordt verleend aan de voorgestelde straatnaamgevingen, zijnde voor de 
hoofdstraat (straat 1) “KRUISWEGSTRAAT”, voor straat 2 “BRAAMBESSENSTRAAT”, voor straat 3 
“FRAMBOZENSTRAAT”, voor straat 4 “AARDBEIENSTRAAT”, voor straat 5 “KERSENSTRAAT”, voor straat 6 
en 7 doortrekken “ELZENSTRAAT” te ZWEVEGEM aan de nieuw aan te leggen wegenis in de verkaveling 
‘DREEF’ - LOTINVEST.
Volgens de onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in verband met het 
geven en spellen van straatnamen, verschenen in 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
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EENPARIG

Artikel 1
De straatnaam “Kruiswegstraat” wordt toegekend aan STRAAT 1, zijnde de hoofdstraat, in de verkaveling 
‘DREEF’ – LOTINVEST te Zwevegem. Dus wordt de straatnaam ‘Kruiswegstraat’ behouden van de op 
dezelfde plaats gelegen huidige trage weg (openbare weg volgens de Atlas der Buurtwegen) met straatnaam 
Kruiswegstraat.
Artikel 2
Voor de vier nieuwe straatnamen (STRAAT 2, 3, 4 en 5 – vier vertakkingen van de hoofdstraat, volgens het 
hierbij gevoegd plan met nummering van de straten en straatnaamgevingen) verwijzen naar klein fruit, meer 
bepaald wordt de straatnaam “Braambessenstraat” toegekend aan STRAAT 2, “Frambozenstraat” 
toegekend aan STRAAT 3, “Aardbeienstraat” toegekend aan STRAAT 4 en “Kersenstraat” toegekend 
aan STRAAT 5, zijnde aan de nieuw aan te leggen straten in hoger vermelde verkaveling.  
Artikel 3
De straatnaam “Elzenstraat” wordt toegekend aan STRAAT 6 en 7, volgens het hierbij gevoegd plan met 
nummering van de straten en straatnaamgevingen, zijnde de straatnaam “Elzenstraat” door te trekken in 
hoger vermelde verkaveling.

10. Definitieve vaststelling RUP De Geit

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

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerp RUP bestaande uit een toelichtingsnota, grafisch plan en een grafisch register.
- Advies Gecoro op 10 maart 2020.

Situering
Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Geit heeft betrekking op het bestaande restaurant De Geit en het 
aanpalende weiland gelegen in het openruimte gebied nabij Kreupel, een gehucht in de gemeente 
Zwevegem. Reeds vóór de jaren ‘60 was er in de toenmalige fermette een horeca-uitbating gevestigd. Het 
college van burgemeester en schepenen verleende in 1977 een stedenbouwkundige vergunning om het 
bestaande pand te verbouwen tot een café-restaurant. Nadat deze stedenbouwkundige vergunning verleend 
was, werd het plangebied volgens het Gewestplan opgenomen binnen de bestemming ‘landschappelijk 
waardevol gebied’. De jaren nadien werd het café-restaurant uitgebreid met een veranda en terras. Beide 
waren voorheen reeds aanwezig, maar werden verbouwd en opgewaardeerd. Hier werd echter nooit een 
stedenbouwkundige vergunning voor aangevraagd. Het is de doelstelling van dit RUP om het café-restaurant 
De Geit bedrijfszekerheid te bieden. De ruimtelijke randvoorwaarden waarbinnen de bestendiging en 
uitbreiding van het restaurant kan plaatsvinden, worden vastgelegd in dit RUP.
Het RUP wordt opgemaakt ter uitvoering van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Zwevegem. 
Het GRS bepaalt dat bestaande horecavoorzieningen kunnen blijven bestaan en uitbreidingsmogelijkheden 
kunnen krijgen voor zover de ruimtelijke draagkracht hierbij niet overschreden wordt. De visie van de 
deelgebieden is hierbij richtinggevend. Volgens het GRS valt het plangebied in het deelgebied ‘open ruimte’ 
en meer concreet in het gebied ‘de kamlijn van het interfluvium’. De kamlijn is het belangrijkste 
structurerende element van west naar oost. Het is een essentiële landschappelijke drager met een sterk 
recreatieve aantrekkingskracht. Het GRS pleit er dan ook voor om de visuele kwaliteit en de herkenbaarheid 
van de kamlijn als landschappelijk waardevol en toeristisch-recreatief aantrekkingselement te behouden en 
te versterken. Specifiek rond toerisme en recreatie wordt aangegeven dat de Molen ter Claere een 
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toeristisch-recreatieve ontwikkeling kan krijgen. Het restaurant De Geit situeert zich in vogelvlucht op 900 m 
van de betreffende molen en heeft er vanaf het noordoosten een uitstekend zicht op.
Leiedal werd aangesteld om het RUP op te maken. De startnota en procesnota werd goedgekeurd door het 
college van burgemeester en schepenen op 4 juni 2018. Hierna lagen de documenten gedurende 60 dagen 
ter inzage voor de bevolking en werd een zitmoment (3 juli 2018) georganiseerd. Op basis van de 
binnengekomen adviezen en opmerkingen werd een voorontwerp opgemaakt. Dit werd goedgekeurd door 
het college van burgemeester en schepenen op 21 mei 2019. Op 27 juni 2019 werd een plenaire 
vergadering georganiseerd omtrent het voorontwerp RUP. Na aanpassingen van het voorontwerp RUP, 
wordt het ontwerp RUP op 23 september 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad voor voorlopige 
vaststelling. Hierna werd een openbaar onderzoek georganiseerd gedurende 60 dagen. 
Motivering
Het RUP geeft uitvoering aan GRS Zwevegem. Hierbij zijn volgende elementen relevant:
- De horecazaak kan bestendigd worden. Er is geen uitbreiding mogelijk;
- Het aanpalende weiland kan gebruikt worden als onverharde overloopparking (35 plaatsen) voor bezoekers 

van de horecazaak zonder dat het een specifieke inrichting krijgt als parking. De contour van de parking 
blijft beperkt tot de huidige contour. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de adviezen van de provincie 
West-Vlaanderen en het departement Omgeving. In navolging van het advies van de Gecoro van 10 maart 
2020 dient de afsluiting van de tijdelijke parking voorzien te worden met groenelementen (zie voorschriften 
op pagina 80 tijdelijke parkeerzone begrensd met een levendige groene haag).

- De buitenbar is verwijderd en voor de toekomst ook niet meer gewenst. Enkel de bestaande regeling cfr. 
het vrijstellingsbesluit blijft van toepassing. Gelet op de landelijke omgeving is het niet wenselijk de 
capaciteit uit te breiden of om frequente open lucht feesten te organiseren. 

Het ontwerp geeft uitvoering aan het GRS en bestendigt de horecazaak. 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. 

BESLUIT
26 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, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche)

Enig artikel
Het bij dit besluit gevoegde ontwerp van gemeentelijk RUP “De Geit”, bestaande uit een grafisch plan en 
bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, wordt definitief vastgesteld en onmiddellijk opgestuurd naar 
de Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, het departement Omgeving en de Vlaamse Regering. 

11. Goedkeuring overeenkomst, af te sluiten tussen het gemeentebestuur en de provincie, 
voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu.

Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Juridische grond
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: het decreet over het lokaal bestuur van 
22 december 2017, artikel 40, § 1.
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De beslissing wordt genomen op grond van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, 
artikel 2.

Verwijzingsdocumenten
- Brief van de provincie van 23 maart 2020.
- De goedkeuring van het voorstel voor een overeenkomst met West-Vlaamse gemeenten van de 

provincieraad van West-Vlaanderen op 5 maart 2020.
- Overeenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en de provincies onderling, met een looptijd tot 31 

december 2020; de overeenkomst kan jaarlijks opgezegd worden en zo niet wordt deze stilzwijgend 
verlengd tot 31 december van volgend jaar. (GR20200525_bijlage_2020_16) 

Motivering 
In de 5 Vlaamse provincies is er 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 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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst (GR20200525_bijlage_2020_16) voor uitwisseling van kennis en 
dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s met de provincie West-Vlaanderen wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 3
Een afschrift van deze beslissing, samen met de in 2 exemplaren ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst, wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de dienst Minawa (Marie De 
Winter), Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

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.

Bevoegdheid
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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 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 september 2006 betreffende goedkeuring procedure, lastenboek en 

wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper met als doel het uitvoeren van algemene 
restauratie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem.

- Besluit van het college van burgermeester en schepenen van 7 februari 2007 betreffende het aanstellen 
van een ontwerper/studiebureau met als doel het uitvoeren van algemene restauratie- en 
herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door TV Coussée & Goris architecten, Gent.

Motivering
De gemeente Zwevegem wenst de als monument beschermde site Transfo zo optimaal mogelijk te 
behouden en te beheren als een goede huisvader. Daarnaast willen wij in de nabije toekomst de site  nog 
meer ontsluiten voor het grote publiek, dit willen we bewerkstelligen door de site als een open erfgoed te 
ontwikkelen. Vanuit deze optiek worden er voor de komende jaren verschillende 
(restauratie)werkzaamheden gepland, zoals opgenomen in het goedgekeurd beheersplan.
Het sluiten van een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid stelt het gemeentebestuur in 
staat om, na de goedkeuring van de respectievelijke bestekken en procedures door het college van 
burgemeester en schepenen, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het 
betreffende deel van de restauratiewerken.
In het beheersplan werd reeds vastgelegd dat de zorg voor het erfgoed zeer belangrijk is voor het 
gemeentebestuur. De site Transfo is op de eerste plaats een totaal belevingscentrum. Daarnaast wensen we 
meer in te zetten op meerdere doelgroepen, nieuwe ontsluitingstechnieken,… .
Het gemeentebestuur wil inzetten op het duurzaam behoud, het herstel of de restauratie en het versterken 
van de (neven)bestemming van dit onroerend erfgoed. Het restaureren van het mechaniekersgebouw en het 
ontsluiten van de machinezaal zijn de eerste stappen in het opvolgen van het beheersplan. In RDX 
mechaniekersgebouw is het voorzien om de buitenschil te renoveren. In TDIII ontsluiting machinezaal is het 
voorzien om de brug/koker te plaatsen tot in de machinezaal. Alsook het plaatsen van een nieuwe 
toegangstrap in de inkom van het nieuw transfogebouw.
De fasering van de uitvoering van de meerjarenovereenkomst zal verlopen volgens de nummering van de 
restauratiedossiers en hun hoogdringendheid qua restauratie.
RDX en TDIII zijn nu reeds voorzien op de planning voor 2019 en 2020. Concreet dient er gegund te worden 
in 2020 om aan de voorwaarden van de meerjarenovereenkomst te voldoen.
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Deze dossiers zullen alleen maar bijdragen voor een betere toegankelijkheid van de gebouwen op de site, 
alsook het beeld verbeteren door restauratie van de gevels. 
Er is ook beslist om de 2 dossiers (RDX & TDIII) samen aan te besteden.
De raming van dit ontwerp bedraagt:
- RDX: restauratie gevels mechaniekersgebouw: raming 560.791,67 euro excl. btw of 678.558,00 euro incl. 

btw;
- TDIII: ontsluiting machinezaal: raming 1.210.848,04 euro excl. btw of 1.465.127,00 euro incl. btw.
Er wordt voorgesteld om deze opdrachten te gunnen bij wijze van openbare procedure.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. btw

2021 IP 070501-2 070501 228007 AC 1011 686.898,89 euro
2021 IP 070501-2 070501 228007 AC 1011 1.642.250,05 

euro
2021 IP070501-2 070501 150000 AC 1011 409.316,54 euro
2021 IP070501-2 070501 150000 AC 1011 223.645,76 euro

Gunningsprocedure
Openbare procedure.

BESLUIT
23 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, Sofie 
Vermeulen, Johan Rollez)
3 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
1 ONTHOUDING (Antoon Vanassche)

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van renovatie- en herstellingswerken in site 
Transfo te Zwevegem:
- RDX: restauratie gevels mechaniekersgebouw met een raming van 560.791,67 euro excl. btw of 

678.558,00 euro incl. btw;
- TDIII: ontsluiting machinezaal met een raming van 1.210.848,04 euro excl. btw of 1.465.127,00 euro incl. 

btw;
conform het bestek opgemaakt door TV Coussée & Goris.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 – BI 070501 – AR 228007 – AC 
1011 van het investeringsbudget 2021.
Artikel 4
Een afschrift van het uittreksel wordt bezorgd aan de ontwerper.
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13. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het 
buitenschrijnwerk (deel 1) in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

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.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten pr-cbo-20-04.
- Raming.

Motivering
Het buitenschrijnwerk van de gebouwen gemeenteschool Sint-Denijs is in zeer slechte staat. In het bestek is 
de vervanging van een deel van het buitenschrijnwerk voorzien waarbij gekeken werd naar de zaken die het 
meest essentieel zijn. Om reden van duurzaamheid en onderhoud in de toekomst, wordt gekozen om de 
vervanging te doen met PVC schrijnwerk. Door de technisch medewerker gebouwen en energie zal een 
premie opgevraagd worden bij de netbeheerder met een raming van 1.240,00 euro exclusief btw of 
1.500,00 euro inclusief btw. De subsidie die we bekomen bij Agion met een bedrag van 36.000,00 euro 
inclusief btw voor het groendak van de klimop op het Toyeplein te Zwevegem, gaan we hiervoor 
aanwenden. De dienst onderwijs zal deze wijziging aanvragen bij Agion. Dit bestek omvat deel 1 van de 
werken, deel 2 zal later volgen. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-
cbo-20-04, met een raming van 68.100,00 euro exclusief btw of 72.186,00 euro inclusief 6% btw 
opgemaakt, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking.
Deel 1:

- Achterzijde keuken
- Speelplaats lager
- Speelplaats kleuters
- Inkom

Deel 2: 
- Patio 1
- Patio 2
- Turnzaal
- Garagepoort
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Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene 

rekening
Raming incl. 
btw

2020 IP080002-4 080002 221007 60.000,00 euro
2020 IP080002-1 080002 150000 36.000,00 euro
2020 080002 1500,00 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de 
gemeenteschool Sint-Denijs voor een bedrag van 68.100,00 euro excusief btw of 72.186,00 euro inclusief 
btw.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 080002-4/080002-1 – BI 080002 – AR 
221007/AR15000 van het budget 2020.

14. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van de 
sportverlichting op de atletiekpiste en voetbalterrein in Sportpunt 3 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.
- 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-20-05.
- Raming.

Motivering
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De opdracht omvat het vervangen van de sportverlichting voor de atletiekpiste en het voetbalterrein 
Zwevegem. De huidige infrastructuur van de verlichting is dringend aan vervanging toe. De lampen vallen 
herhaaldelijk uit door technische gebreken, ze dienen vervangen te worden omwille van hun levensduur. 
Omwille van energiezuinige maatregelen en duurzaamheid wordt dan ook geopteerd om over te gaan tot het 
plaatsen van LED armaturen op de bestaande palen. Deze plannen zijn ook besproken en goedgekeurd op 
de sportraad. 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 voor het vervangen van de sportverlichting voor de atletiekpiste en het voetbalterrein 
Zwevegem, conform het Ministerieel besluit van 18 september 2019, betreffende toekenning van een 
projectsubsidie aan de gemeente Zwevegem voor het uitvoeren van een of meerdere lokale 
energieprojecten in het kader van de projectoproep 2019. 
Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-20-05 opgemaakt, met een 
raming van 43.500,00 euro exclusief btw of 52.635,00 euro inclusief btw en waarbij voorgesteld wordt deze 
opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene 

rekening
Raming incl. 
btw

2020 IP 074202-5 074202 222007 60.000,00 euro
2020 IP 074202-2 074202 150000 24.619,00 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van de sportverlichting voor de 
atletiekpiste en het voetbalterrein Zwevegem, conform de opdrachtdocumenten pr-cbo-20-05 met een totale 
raming van 43.500,00 euro exclusief btw of 52.635,00 euro inclusief btw.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 074202-5 – BI 074202 – AR 222007 van 
het budget 2020.

15. Goedkeuring toekennen toelage Sueva - dienstjaar 2020.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten
Offertes.

Situering
Deze aanvraag voor toelage kadert niet binnen een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve 
toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Verzoek
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Verzoek van Sueva vzw tot het bekomen van een bijzondere toelage voor verledding van het clubgebouw.

Motivering
In de werkgroep OC De Brug werd goedkeuring gegeven aan Sueva vzw om het budget toe te wijzen voor 
de verledding van hun clublokaal. Dit is het jaarlijkse werkingsbudget van OC De Brug. 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.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

enveloppe
Beleidsitem Algemene 

rekening
Raming incl. 
btw

2020 IP 070500-7 070500 221007 3.409.63 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan Sueva vzw wordt, voor het dienstjaar 2020, een toelage toegekend ten bedrage van 3.409,63 euro incl. 
btw.
Artikel 2
De toelage wordt benomen van kredietsleutel IP 070500-7 / BI 070500 / AR 221007 van het budget 2020.
Artikel 3
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik moet 
gerechtvaardigd worden.
Artikel 4
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij 
deze terug te betalen.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

16. Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het 
vergroenen van het wagenpark en het vervangen van 5 dienstwagens dienstjaar 2020.

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. 
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- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 
het bestuurlijk toezicht.

Verwijzingsdocumenten
- Lastgevingsovereenkomsten:

ZWEV-G-LC-20-20-170 (GR20200525_bijlage_2020_17.1)
ZWEV-G-LC-20-20-171 (GR20200525_bijlage_2020_17.2)
ZWEV-G-LC-20-20-172 (GR20200525_bijlage_2020_17.3)
ZWEV-G-LC-20-20-194 (GR20200525_bijlage_2020_17.4)
ZWEV-G-LC-20-20-195 (GR20200525_bijlage_2020_17.5)

- Ministerieel besluit van 18 september 2019, betreffende toekenning van een projectsubsidie aan de 
gemeente Zwevegem voor het uitvoeren van een of meerdere lokale energieprojecten in het kader van de 
projectoproep 2019.

Adviezen, machtigingen, akkoorden, …
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.

Motivering
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 en 
milieuvriendelijkere wagens (Elektrisch en/of CNG-voertuigen).
Vanuit de dienst Gis, Mobiliteit en Infrastructuur is een scenario uitgewerkt binnen het beschikbare budget 
voor het vervangen van de dienstwagens op het Gemeentepunt en technische diensten van publieke ruimte 
door :
 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 in ATD 
(Blokellestraat 157 K in Zwevegem), conform het Ministerieel besluit van 18 september 2019, 
betreffende toekenning van een projectsubsidie aan de gemeente Zwevegem voor het uitvoeren van een 
of meerdere lokale energieprojecten in het kader van de projectoproep 2019. 

 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).

Of voor een totale investering van 94.973,34 euro incl. 21 % btw.
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. Voor een vlotte aankoop en nodige technische ondersteuning kan het 
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gemeentebestuur hiervoor beroep doen op Fluvius, die als opdrachtencentrale de gemeente assisteert voor 
de aankoop van deze groene en duurzame wagens. 
Verder zal binnen de meerjarenplanning 2020-2025 het wagenpark verder duurzaam uitgewerkt worden in 
functie van de toekomstvisie van de diensten en het beleid omtrent de interne mobiliteit.   

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar
Investerings-

project
Beleidsitem

Algemene 
rekening

Actie
Maximale raming 

incl. btw
2020 019003-1 019003 243000 112 94.973,34 euro
2020 019003-1 019003 150000 112 24.619,00 euro

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

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de mandaatsovereenkomsten (GR20200525_bijlage_2020_17.1) 
(GR20200525_bijlage_2020_17.2) (GR20200525_bijlage_2020_17.3) (GR20200525_bijlage_2020_17.4) 
(GR20200525_bijlage_2020_17.5) tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het vergroenen van 
het wagenpark en het vervangen van 5 dienstwagens dienstjaar 2020, met een totale maximale kostprijs 
van 94.973,34 euro incl. btw.
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 019003-1 - BI 019003 – AR 243000 – AC 
112 en IP 019003-1 – BI 019003 – AR 150000 – AC 112 van het budget 2020.
Artikel 3
Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit.

17. Goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad in zitting van 28 september 2015 betreffende goedkeuring actieplan armoede 

2015-2019.
- Besluit van de gemeenteraad en van de OCMW-raad van 16 december 2019 betreffende meerjarenplan 

2020-2025.

Verwijzingsdocumenten
Meerjarenplan 2020-2025 – AC623.

Situering
In het meerjarenplan 2020-2025 is de opmaak van een actieplan tegen armoede opgenomen.
Doelstelling van het actieplan: we willen armoede in Zwevegem voorkomen en aanpakken. We geven 
hieraan gestalte met concrete projecten en acties, gedragen door verschillende partners.
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Er werd niet vertrokken van een leeg blad. Ons actieplan 2015-2019 vormde de basis; het netwerkoment 
‘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 het actieplan willen we goed lopende 
bestaande initiatieven verder versterken én nieuwe initiatieven lanceren. 

Advies
Visum van de financieel directeur is verleend op 5 mei 2020 conform artikel 266 van het decreet over het 
lokaal bestuur.

Motivering
Het actieplan is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 als actie AC623. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

enveloppe
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020
2021
2022
2023
2024
2025

090900 615293 AC623 15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro
15.000 euro

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel

Het actieplan armoede 2020-2025 (GR20200525_bijlage_2020_18) wordt goedgekeurd.

18. Verlenging van de huidige scholengemeenschap 'Gemeentescholen Zwevegem' voor de 
periode van 2020-2026.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2014, verlenging scholengemeenschap 2014-2020.
- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies.

Adviezen, machtigingen, akkoorden, …

Verslag overleg in het ABOC dd. 7 mei 2020.

Motivering

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.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
De werking van de huidige scholengemeenschap ‘Gemeentescholen Zwevegem’ wordt met zes schooljaren 
verlengd met ingang op 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026.

19. Goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 23 (i.k.v. spoedeisendheid), 40 en 41.

Juridische grond
Goedkeuring noodfonds en stimulerende en compenserende maatregelen in het kader van de coronacrisis, 
beslissing van de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.

Verwijzingsdocumenten 
- Beslissing gemeenteraad van 27 april 2020 houdende goedkeuring stimulerende en compenserende 

maatregelen in het kader van de coronacrisis.
- Audioverslagen werkgroep corona d.d. 5 mei en 14 mei 2020.
- Overzicht voorstellen inwoners Zwevegem (participatietraject).
- Coronaplan solidair Zwevegem. (GR20200525_bijlage_2020_19) 

Situering
Het is een economische en sociale noodzaak om, naast de vele maatregelen van Federale en Vlaamse 
Overheid, ook op lokaal niveau steunmaatregelen te nemen om de coronacrisis en zijn gevolgen in te dijken.
De gemeenteraad verleende in zitting van 27 april 2020 goedkeuring aan het noodfonds corona, ten bedrage 
van 500.000 euro, en verklaarde zich akkoord met een aantal principes. De gemeenteraad besliste eveneens 
om een bijkomend budget van 50.000 euro vrij te maken in de meerjarenplanning voor de aankoop van 
beschermingsmateriaal, hoofdzakelijk voor de aankoop van mondmaskers die gratis ter beschikking gesteld 
werden van de bevolking.
De gemeenteraad was ook akkoord om deze beslissingen verder uit te werken met een beperkte werkgroep.
Op 5 mei en 14 mei heeft deze werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van alle politieke fracties van 
de gemeenteraad, gedebatteerd over alle voorstellen. Ondertussen liep er ook een participatietraject voor de 
volledige bevolking.

Motivering
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Het lokaal bestuur Zwevegem voorziet een globaal noodfonds ten bedrage van 550.000 euro. Het lokaal 
bestuur vindt dat de ondersteuning en/of de compensatie in de eerste plaats moet gaan naar onze inwoners 
die dit het meest nodig hebben en/of de zwakste schouders hebben. Dit is niet eenvoudig te beoordelen 
wanneer de crisisperiode nog volop lopende is. Een algemene crisisbon of waardebon voor de ganse 
bevolking, zonder onderscheid in bedrag en zonder onderscheid in begunstigden, is volgens Zwevegem niet 
de beste maatregel.

Bij de besteding van het noodfonds werden initieel drie categorieën onderscheiden. De drie categorieën 
zijnde mensen in nood, lokale economie in nood en verenigingen in nood worden nu nog aangevuld met een 
vierde categorie: het zomerplan waarbij alle acties worden gebundeld ter promotie van Zwevegem in zijn 
totaliteit (evenementen, toerisme, horeca….) voor de zomer 2020.

Ook inzake belastingen en retributies  werden reeds een aantal beslissingen genomen (zie o.a. de beslissing 
van de gemeenteraad van 27 april 2020).

De weerhouden acties worden opgesomd in het plan in bijlage bij deze beslissing gevoegd.

We voorzien voor elke categorie een aanspreekpunt en we willen experten uit het bedrijfs- en/ of 
verenigingsleven mee laten beslissen over de uitvoering van deze maatregelen.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

enveloppe
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020 550.000 EUR

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1:
Het coronaplan solidair Zwevegem in bijlage bij deze beslissing gevoegd (GR20200525_bijlage_2020_19) 
wordt goedgekeurd.
Artikel 2:
De uitvoering van alle weerhouden acties gebeurt via één of meerdere werkgroepen.
Artikel 3:
Deze beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het decreet lokaal 
bestuur.

20. Goedkeuring reglement toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona. 

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 23 (i.k.v. spoedeisendheid), 40 en 41.

Juridische grond

- Goedkeuring noodfonds en stimulerende en compenserende maatregelen in het kader van de coronacrisis, 
beslissing van de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020. 

- Goedkeuring coronaplan solidair Zwevegem, beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020. 

Verwijzingsdocumenten
- Reglement toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona (GR20200525_bijlage_2020_20).
- Aanvraagformulier toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona 

(GR20200525_bijlage_2020_20.1).
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Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘lokale economie in nood’ opgenomen. Binnen 
deze categorie is één van die maatregelen het toekennen van een financiële steun aan ondernemers die 
investeren in veiligheidsmaatregelen ter bescherming van hun klanten en bezoekers in de strijd tegen het 
coronavirus. 
Grote krijtlijnen van het reglement zijn de volgende:
- Doelgroep: zelfstandige ondernemers in Zwevegem, die een goedkeuring kregen voor een hinderpremie of 

compensatiepremie van Vlaio.
- Veiligheidsmaatregelen: betreft aankopen van plexischermen, signalisatie, mondmaskers voor 

medewerkers, face-shields, alcoholgel,… 
- Tussenkomst: 75% van de gemaakte kosten, met een maximum van 200 euro.
- Aanvraag kan via webformulier, e-mail of per post.
We hebben op vandaag weet van 402 aangevraagde dossiers hinderpremie in Zwevegem, waarvan er 
ondertussen 323 werden uitbetaald. Voor de compensatiepremie zijn er nog geen exacte cijfers voor 
Zwevegem, maar de schatting ligt omstreeks de 150 dossiers. Als we bijgevolg rekening houden met 550 
aanvragen voor de toelage veiligheidsmaatregelen, komen we op een maximale raming van 110.000 euro.

Motivering
De lokale economie heeft het zwaar te verduren tijdens de coronaperiode. Een aantal ondernemingen 
moesten verplicht sluiten, anderen konden open blijven maar leden omzetverlies of moesten investeringen 
doen om aan alle veiligheidsvoorschriften te kunnen voldoen. Als lokaal bestuur wensen we de zwaarst 
getroffen zelfstandige ondernemers extra ondersteunen door een financiële toelage van maximaal 200 euro 
toe te kennen voor de kosten van veiligheidsmaatregelen. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020 110.000 EUR

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, 
Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)

Enig artikel
Het reglement voor het toekennen van een toelage aan ondernemers i.k.v. veiligheidsmaatregelen corona, 
als bijlage aan deze beslissing gehecht (GR20200525_bijlage_2020_20) (GR20200525_bijlage_2020_20.1), 
wordt goedgekeurd. 

⇨ De raad beslist om de beslissing van agendapunt 20 als volgt aan te passen:

In de motivering dient vermeld te worden dat het niet de bedoeling is dat handelaars zelf 
mondmaskers uitdelen (dus uitsluiten).
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Aan de dienst bestuursondersteuning wordt opdracht gegeven om de beslissing in die zin 
aan te passen.

21. Goedkeuring invoeren horecabon.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 23 (i.k.v. spoedeisendheid), 40 en 41.

Juridische grond

- Goedkeuring noodfonds en stimulerende en compenserende maatregelen in het kader van de coronacrisis, 
beslissing van de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020. 

- Goedkeuring coronaplan solidair Zwevegem, beslissing van de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2020. 

Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘lokale economie in nood’ opgenomen. Binnen 
deze categorie is één van de voorstellen om een horecabon uit te brengen  ter ondersteuning van de zwaar 
getroffen horeca-uitbaters. 

Motivering
Inwoners kunnen een horecabon aankopen en duiden daarbij meteen aan bij welke zaak ze die wensen te 
gebruiken. De gemeente geeft een extra stimulans van 20% bovenop de waarde van de bon. De 
ondernemer krijgt reeds bij de aankoop van de bon de inkomsten, en dient niet te wachten tot deze door de 
klant verzilverd wordt. De zaken die in aanmerking komen zijn hotels, B&B’s, restaurants, bistro’s, cafés. 
De uitvoeringsmodaliteiten dienen nader bepaald te worden en kunnen gedelegeerd worden naar het college 
van burgemeester en schepenen. 
Naast de kost voor het opzetten van het systeem kan er 17.000 euro opgelegd worden door de gemeente op 
de aangekochte bonnen. Dit komt overeen met aankoop van horecabons voor 85.000 euro en zo gaat er 
102.000 euro rechtstreeks naar onze lokale horeca. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

enveloppe
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020 20.000 EUR

Detail
Perceel BI AR Actie Raming incl. 

btw
Uitgave – implementatiekost 3.000 EUR
Uitgave – uitbetaling horecabonnen aan horeca-uitbaters 102.000 EUR
Inkomsten – aankoop horecabonnen 85.000 EUR

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, 
Antoon Vanassche)
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5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)

Artikel 1
Het uitbrengen van een horecabon ter ondersteuning van de Zwevegemse horeca-uitbaters wordt 
goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeente kent een opleg van 20% toe bovenop het aangekochte bedrag. 
Artikel 3
Het uitwerken van de uitvoeringsmodaliteiten wordt gedelegeerd naar het college van burgemeester en 
schepenen. 

⇨ De raad beslist om de beslissing van agendapunt 21 als volgt aan te passen:

In de beslissing dient vermeld te worden dat B&B’s inbegrepen zijn onder horeca-uitbaters.
Aan de dienst bestuursondersteuning wordt opdracht gegeven om de beslissing in die zin 
aan te passen.

22. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De voorzitter brengt de raadsleden in kennis van de aanpassing van de beslissing onder agendapunt 7 van 
de zitting van 27 april 2020 met als onderwerp ‘Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene 
vergadering van Gaselwest op 23 juni 2020’.
De raadsleden verklaren zich akkoord met deze aanpassing en verlenen met eenparigheid van stemmen  
goedkeuring aan de notulen van de gemeenteraadszitting van 27 april 2020.

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 23.05 uur.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en) 
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