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1. Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.

Het initiële algemeen gemeentelijke retributiereglement werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd in 
zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019. 
Volgende aanpassingen worden voorgesteld:
10. Beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTAR-recyclagepark

- Vanaf 01.09.2020 start de intergemeentelijke samenwerking met IMOG = intergemeentelijke 
recyclagepark (IGRP).

- De nieuwe bedragen worden vastgelegd.
- De 2-euro zone wordt vanaf 01.09.2020 afgeschaft, deze zone werd tot op heden voornamelijk 

gebruikt voor burgers die met een particulier voertuig het betalend gedeelte wensen te gebruiken.
- De retributie omtrent het asbestcement is verschuldigd voor de hoeveelheden die 200 kg per gezin 

per jaar overschrijden.
- De retributie omtrent zacht groenafval  (grasmaaisel en haagscheersel) is verschuldigd voor de 

hoeveelheden die 500 kg per gezin per jaar overschrijden.
11. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, P+MD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen

- VAN TOEPASSING VANAF 01.09.2020:
o 1,00 euro i.p.v. 0,85 euro per zak voor klein formaat (40 liter)
o 1,70 euro i.p.v. 1,60 euro per zak voor groot formaat (60 i.p.v. 80 liter)

14. Bewegwijzering ten gerieve van sommige bedrijven en/of instellingen
- Schrappen voorwaarde minimaal 30 werknemers, werkzaam te Zwevegem.
- Machtiging door college van burgemeester en schepenen overeenkomstig modaliteiten algemene 

politieverordening.
- Geen wijziging aan tarieven.

21. Wekelijkse openbare markt en ambulante activiteiten op openbaar domein
- Er wordt een 2-wekelijks abonnement ingevoerd, het bedrag wordt bepaald op 14,40 euro per 

lopende meter standplaats met een minimum van 93,60 euro per kwartaal.
22. Tarieven onderwijs

- Stijging tarieven schoolmaaltijden als gevolg van indexering prijzen door cateraar.
23. Tarieven activiteiten vrije tijd (jeugd, sport, cultuur en bibliotheek)

- De tarieven activiteiten vrije tijd werden gegroepeerd en overzichtelijker opgenomen in het 
retributiereglement. Diverse hoofdstukken werden samengevoegd.

24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur
- De tarieven sport en culturele infrastructuur werden gegroepeerd en overzichtelijker opgenomen in 

het retributiereglement.
- De algemene principes gelden vanaf nu voor alle infrastructuur, dit was in het verleden niet zo.
- Er werd in Sportpunt 1 een nieuw tarief toegevoegd voor de conferentiezaal.
- Bij de atletiekpiste werden de schooltarieven geschrapt voor lestijd 25 minuten en 45 minuten en 

werd ook het principe van individuele atletiek-kaarten afgeschaft gezien dit moeilijk controleerbaar 
was.
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- In de rubriek voetbalinfrastructuren werd een nieuw tarief voor tornooien toegevoegd.
- Voor OC Kappaert werden de verschillende tarieven voor 200 lux en 400 lux geschrapt, er wordt 

geen onderscheid meer gemaakt in verlichtingsniveau.
- Voor Sint-Paulus werden de tarieven voor café en feestzaal geschrapt gezien dit niet meer wordt 

verhuurd.
- Alle tentoonstellingen werden gecentraliseerd.

2. Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen.

In 2016 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor het toekennen van bijzondere toelagen aan 
verenigingen die evenementen wensen te organiseren. Het reglement beschrijft o.m. de voorwaarden 
waaraan een vereniging moet voldoen en de categorieën van basistoelagen, bepaald door de uitstraling van 
een evenement. De gemeenteraad wil de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de categorieën van 
basistoelagen tijdelijk opschorten. Hierdoor kan er afgeweken worden van de basisbedragen gekoppeld aan 
de uitstraling van een georganiseerde activiteit. De gemeenteraad geeft tot 31 december 2020 de 
bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen om vrij het toelagebedrag te bepalen aan 
verenigingen die iets wensen te organiseren met een maximumbedrag van 5.000 euro. Door deze tijdelijke 
afwijking kunnen verenigingen die verliezen hebben geleden omwille van de coronacrisis gestimuleerd 
worden om activiteiten te organiseren en zo vooralsnog inkomsten te genereren. Bovendien zorgt het 
aanbod van de lokale evenementen voor een aangename sfeer voor degene die vakantie nemen in eigen 
land/streek.

3. Goedkeuring reglement voor het toekennen van onderwijscheques.

Zowel in de meerjarenplanning 2020-2025, het actieplan tegen armoede 2020-2025 en het coronaplan 
solidair Zwevegem komt het invoeren van een tussenkomst voor het betalen van de schoolfactuur aan bod.
Hiervoor werd nu een reglement voor het toekennen van onderwijscheques opgemaakt, dat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
De tussenkomst is bestemd voor leerlingen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het secundair 
onderwijs waarvan de ouders financiële moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de schoolfactuur.  
De leerling moet in Zwevegem gedomicilieerd zijn. Daarnaast heeft de leerling recht op verhoogde 
tegemoetkoming, of het gezin van de leerling is in collectieve schuldenregeling of in budgetbeheer met 
schuld.
Voor het schooljaar 2020-2021 komen ook gezinnen die de COVID-19-toeslag via het Groeipakket krijgen, in 
aanmerking. 
De aanvraag kan ingediend worden via het digitaal thuisloket op de gemeentelijke website, via een mail naar 
de dienst samenleving of via Huis van het Kind. 
Informatie zal worden verspreid via de gemeentelijke communicatiekanalen (Infopunt, website, facebook,…), 
via de scholen, via de sociale organisaties en diensten,…
Alle aanvragen worden verder behandeld binnen de dienst samenleving. 
Als men recht heeft op de tussenkomst, dan regelt deze dienst de rest met de school. 
Bij een goedkeuring ontvangt men jaarlijks een korting van 45 euro op de schoolfactuur van de kleuter. De 
korting voor een kind in de lagere school bedraagt 90 euro, voor een leerling in het secundair onderwijs 125 
euro.
Op de factuur zal ‘tussenkomst lokaal bestuur Zwevegem’ vermeld worden met het bedrag dat in mindering 
wordt gebracht.
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Het lokaal bestuur Zwevegem wil met deze tussenkomst de betaalbaarheid van het onderwijs en gelijke 
onderwijskansen voor ieder kind mee helpen waarborgen.

4. Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).

Vanaf september 2020 wordt de uitbating van het recyclagepark overgedragen aan IMOG. Het gemeentelijk 
recyclagepark wordt bij deze een intergemeentelijk park. In de gemeenteraad van juni 2020 werd een 
samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement goedgekeurd van het intergemeentelijk 
recyclagepark. 
Het huishoudelijk reglement van het gemeentelijk recyclagepark zit vervat in de algemene 
politieverordening. Gezien er vanaf september 2020 overgeschakeld wordt naar een intergemeentelijk park, 
moet eveneens het huishoudelijk reglement in de algemene politieverordening aangepast worden naar de 
intergemeentelijke context. De aanpassingen werden aangebracht in het bijzonder deel, afdeling 8.

5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties.

In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met stad Kortrijk voor de behandeling van de 
GAS dossiers van Zwevegem door de sanctionerend ambtenaren van Kortrijk. In de 
samenwerkingsovereenkomst werd bepaald dat de personeelskosten doorgerekend zouden worden a rato 
van het aantal behandelde dossiers. Stad Kortrijk wenst de samenwerkingsovereenkomst te herzien om te 
kunnen werken met een forfaitaire dossierkost. De forfaitaire dossierkost voor klassieke GAS-dossiers wordt 
vastgelegd op 86,18 euro en werd bepaald door een gemiddelde te nemen van de dossierkost van de 
afgelopen 5 jaar. De kost voor dossiers GAS parkeren blijft 30 euro. Deze kosten worden jaarlijks 
geïndexeerd volgens de index die gehanteerd wordt bij de uitbetaling van de weddes.

6. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, gelegen in de 
verkaveling Bellegemstraat-Beekstraat te Zwevegem, aan de gemeente Zwevegem, met 
het oog op de inlijving in het openbaar domein.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht 
van wegenis in de verkaveling Bellegemstraat-Beekstraat, Zwevegem. De grondoverdracht gebeurt voor 
inlijving bij het openbaar domein.
Het over te dragen onroerend goed is een weg met daarin begrepen uitrustingswerken met een oppervlakte 
van 1 are 49 centiare.
De verkavelingsvergunning werd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 juni 2015 

7. Project Kappaertsite voor deeltijds kunstonderwijs (DKO), de Klim-Op en 
vakantiewerking.

De gemeenteraad neemt kennis van het dossier inzake een nieuwe infrastructuur om in gebruik te nemen 
door (1) de vakantiewerking van de gemeente Zwevegem, (2) BuBAO De Klim-Op, en (3) het Deeltijds 
Kunstonderwijs Zwevegem.
Door de behoeften van de verschillende onderwijs- en opvanginitiatieven van de gemeente te 
combineren met een deel dubbel gebruik van lokalen en ook buitenruimte kan het beschikbare budget 
efficiënt worden ingezet. Er wordt in de plannen eveneens aandacht besteed aan bereikbaarheid en 
parkeergelegenheid van deze nieuwe onderwijscampus. 
Door in dit dossier ook de scholenbouw van de basisschool De Klim-op op te nemen, worden AGION-
subsidies inzetbaar voor een nieuwbouw (modaliteit van AGION promotiebouw). Deze AGION-subsidies 
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worden berekend op basis van het leerlingaantal in de basisschool Klim-op na het doorlopen van de 
wachttijd. 
Een ontwerpend onderzoek voor dit plan werd uitgevoerd door Leiedal. Uit een vergelijking van 
verschillende pistes blijkt Kappaertsite geschikt om dit project te realiseren. De plannen werden toelicht 
op de Gemeenteraadscommissie III van 4 mei 2020. Na een verfijning van de raming wat betreft 
nieuwbouw, renovaties en buitenaanleg wordt een toelichting geagendeerd op de 
Gemeenteraadscommissie III (dd. 7 juli 2020). 
Een uitgebreide situatieschets staat omschreven in de presentatie als bijlage bij dit agendapunt. De 
precieze invulling van de beschikbare lokalen wordt pas in een later stadium in dit proces verder verfijnd 
in overleg met de betrokken scholen en de vakantieopvang op het moment dat een architect is 
aangesteld. 
Belangrijke wijzigingen t.o.v. de plannen die in de Gemeenteraadscommissie III van 4 mei 2020 zijn:
- Refter/polyvalente ruimte is toegevoegd aan de nieuwbouw.
- Muzisch lokaal muziek zat eerst in de nieuwbouw, maar werd toegevoegd aan blok 100.
- Het aanleggen van wegenis na afbraak vleugel blok 200 zit nu in scenario basis voor de 

buitenaanleg.
- Overdekte speelplaats: wordt gesubsidieerd door AGION en is nodig voor zowel vakantiewerking als 

de Klim-Op, maar zat nog niet in de vorige plannen.
- Berging buiten van vakantiewerking werd opgenomen.

Voor de realisatie van het project DKO-BaO kunnen we werken via de Open Oproep van de Vlaamse 
Bouwmeester.  De Open Oproep geeft de bouwheer de kans om met geselecteerde ontwerpers in 
gesprek te gaan over de ruimtelijke benadering. De procedure is administratief eenvoudiger en minder 
tijdsintensief en zorgt voor een selectie van bekwame ontwerpers die de maatschappelijke opdracht van 
de publieke bouwheer mee vormgeven. 

8. Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem.

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen 
regelt tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen. Het decreet basisonderwijs van 25 februari 
1997 is voor enkele aspecten gewijzigd. Verschillende daaruit voortvloeiende omzendbrieven concretiseren 
de specifieke maatregelen. De aanpassingen dienen opgenomen te worden in het schoolreglement. Deze 
hebben betrekking op:
 De inleiding
 Het pedagogisch project en de krachtlijnen
 De (scherpe en minder scherpe) maximumfacturen 
 De bijdrageregeling
 De agenda
 Het niet toekennen van het getuigschrift en de beroepsprocedure
 Het onderwijs aan huis
 Gegevensbescherming en informatieveiligheid
 Leerlingenbegeleiding
Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van het college van 
burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure.
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9. Goedkeuring academiereglement 2020-2021 DKO Zwevegem.

Het schoolbestuur moet voor zijn deeltijds kunstonderwijs een reglement opstellen dat de betrekkingen 
regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. 
Het academiereglement moet een aantal verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 58 van het 
decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.
Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement van de 
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.
Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van het college van 
burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure.

10. Goedkeuring wegenisontwerp en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden 
langsheen de Otegemstraat te Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het wegenisontwerp en de omgevingswerken voor 
de verkaveling van gronden langs de Otegemstraat, Zwevegem. Op 3 maart 2020 diende BVBA Immo 
Taelman de verkavelingsaanvraag in. Het perceel is gelegen op het einde van een doodlopende zijstraat van 
de Otegemstraat en grenst aan de Kanaalweg (gewestweg N391) ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk. 
Op de grond staat nu een alleenstaande woning. De aanvraag betreft het verkavelen van de gronden voor 9 
(half)open woningen met wegenis. 
De wegenis zal kosteloos worden overgedragen door de gemeente.

11. Goedkeuring opdracht samenaankoop energie voor gebouwen van openbare besturen 
georganiseerd door Leiedal.

In 2013 en 2017 werd door Leiedal een samenaankoop energie georganiseerd. De bedoeling van deze 
samenaankoop is te komen tot betere energiecontracten. 10 gemeentebesturen, Leiedal zelf en de 
hulpverleningszone brandweer Fluvia hebben via een gezamenlijke opdracht elektriciteit en gas aangekocht. 
Gemeente Zwevegem kreeg het mandaat van het AGB, vzw Transfo, OCMW Zwevegem, Rode Kruis 
Zwevegem, de Kerkfabrieken, OC ‘s, verenigingen, OC De Brug en verschillende sportverenigingen. De 
eerste opdracht liep over een periode van 2014 t.e.m. 2017. In 2017 werd een nieuwe opdracht gevoerd. 
Deze periode (van 2018 t.e.m. 2020) loopt eind dit jaar af. Via een nieuw mandaat aan Leiedal wil men voor 
een derde keer op rij een samenaankoop  voor gas en elektriciteit organiseren. De nieuw te voeren opdracht 
loopt over een periode van 2021 t.e.m. 2023.

12. Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden 
in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020.

De dienst groen en wegen heeft een lijst voorbereid met werken aan voetpaden. Deze lijst werd besproken 
en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau. Het gaat om traditionele herstellingswerken aan 
voetpaden. De werken worden geraamd op 699.683,04 euro incl. btw verlegd en zullen gegund worden via 
openbare procedure. 
Er zijn werken gepland (soms deels) in de volgende straten : Deerlijkstraat, Oude Bellegemstraat, 
Kasteelstraat, Orveiestraat, Ter Moude, Bossuitstraat, Koffiestraat, Kappaertstraat, Otegemstraat (thv brug), 
Vande Vennestraat, Avelgemstraat, onder voorbehoud van voldoende budget.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de herstellingswerken en de aanleg van voetpaden. 
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13. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 
een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van 
voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021-2025.

Jaarlijks worden onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd aan de voetpaden, aanhorigheden en trage 
wegen van de gemeente Zwevegem. De dienst groen en wegen maakt jaarlijks een planning op.
In diverse verkavelingen moeten de secundaire wegenis en/of voetpaden worden aangelegd of gerenoveerd. 
Onder secundaire wegenis verstaan we: voetpaden, parkeerstroken en wandelwegen en ook het 
herstellen/aanpassen van de aanpalende openbare groenzones en -stroken. 
Voor dergelijke opdrachten zijn een goed doordachte planning en deskundige bestekken vereist om de 
noodzakelijke werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een 
ontwerper aan te stellen voor periode 2021-2025. Het gemeentebestuur zal jaarlijks de lijst vaststellen van 
de uit te voeren werken op basis van de planning, timing en fasering. Het budget voor werken aan 
voetpaden en trage wegen wordt geraamd op 350.000,00 euro per jaar, inclusief btw en ereloon. Er wordt 
voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure.

14. Kennisname Openbaar vervoerplan - Vervoerregio Kortrijk.

De raad neemt kennis van de scenario’s binnen het openbaar vervoerplan 2021 - vervoerregio Kortrijk. 
Hierbij worden zowel de huidige als toekomstige bedieningen van buslijnen door de Lijn in Zwevegem 
samengevat binnen het principe van budgetneutraliteit en basisbereikbaarheid. 

15. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd.


