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1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 16 september 2020 betreffende de 
organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf september 2020.

Naar aanleiding van de coronacrisis werden de fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen afgeraden. De 
gemeenteraad van maart werd afgelast.
Om de dagelijkse werking van ons bestuur en onze besluitvorming te garanderen, nam de burgemeester op 
16 april 2020 en op 24 april een besluit om de bijeenkomsten van vergaderingen van de bestuursorganen 
digitaal te organiseren door middel van een videoconferentie en in besloten zitting. Het Agentschap 
Binnenlands Bestuur heeft in opdracht van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en in 
samenwerking met de VVSG nieuwe richtlijnen opgesteld voor de organisatie van de vergaderingen vanaf 
september 2020. Uitgangspunt is fysieke vergaderingen van de bestuursorganen in openbare zitting.
De raadszaal in het Gemeentepunt is voldoende groot om de vergaderingen fysiek te organiseren, rekening 
houdende met de geldende richtlijnen voor hygiëne en social distancing. Om de maximumcapaciteit niet te 
overschrijden dient evenwel een beperking te worden opgelegd aan het bezoekersaantal. De burgemeester 
heeft beslist om het aantal bezoekers te beperken tot 12 personen die zich op voorhand moeten inschrijven. 
Dit aantal wordt bepaald, rekening houdend met de totale oppervlakte van de raadszaal, het aantal 
raadsleden en de aanwezigheid van de algemeen directeur. 
De burgemeester kan dit besluit nemen op basis van artikel 134 van de Nieuwe Gemeentewet en in het 
kader van onvoorziene gebeurtenissen en de bescherming van de volksgezondheid.
Het besluit van de burgemeester moet bekrachtigd worden in de eerstvolgende gemeenteraad, zoniet 
vervalt het besluit.

2. Kennisname verslagen adviesraden.

De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 6 juli 2020.

3. Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2020 gemeente.

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur rapporteert de financieel directeur over de volgende 
aangelegenheden aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met 

budgettaire en financiële impact en het debiteurenbeheer;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.

4. Kennisname opvolgingsrapportering 30 juni 2020.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 30 juni 2020. Het 
rapport geeft een stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan.
De opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:
1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
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3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het 
meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de 
opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen
1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1;
2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2.

5. Goedkeuring Sociaal woonbeleidsconvenant 2020-2023.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten met de Vlaamse 
Minister voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2023.
Zwevegem gaat in op de oproep van de Vlaamse Regering in 2020 voor sociale woonbeleidsconvenanten. 
Elke gemeente heeft een bindend sociaal objectief inzake huurwoningen. Dat betekent dat elke gemeente 
tegen 2025 een aantal sociale huurwoningen moet realiseren op haar grondgebied. De gemeente Zwevegem 
heeft haar sociaal objectief al bereikt en kan voor bijkomende sociale huurwoningen een sociaal 
woonbeleidsconvenant afsluiten. Hierdoor kunnen er extra subsidies verkregen worden van de Vlaamse 
Overheid. Het voorliggende woonbeleidsconvenant geldt voor subsidies voor 12 extra huurwoningen. Deze 
huurwoningen komen erbij nadat drie projecten, zijnde Fatima project, Leanderhof en Transfo-site 
omgevormd werden van koop-huur project naar volledig huur.

6. Nieuw Filiaal Oxfam Wereldwinkel - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 
Kringloopwinkel.

Zwevegem is sedert 2016 een “Fair Trade” gemeente. De werkgroep Fair Trade van de Noord-Zuid 
adviesraad onderzocht de mogelijkheden om een filiaal van de Oxfam wereldwinkel terug te openen. 
Er wordt voorgesteld een wereldwinkel te openen in de Kringloopwinkel, waarmee we als lokaal bestuur al 
samenwerken. Het lokaal bestuur zorgt voor de toeleiding en de begeleiding van minstens 3 medewerkers 
TWE/art. 60 vanuit het OCMW Zwevegem. 
De keuze voor het onderbrengen van de wereldwinkel past binnen de vooropgestelde criteria, zoals 
engagement en sensibilisering om Fair Trade gemeente te kunnen blijven. We bouwen de Fair Trade 
gemeente 2.0. verder uit. Dit staat ook zo in het meerjarenbeleidsplan.
De gemeente kan in de plaatselijke wereldwinkel inkopen doen voor het personeel, als geschenk bij b.v. 
huwelijk, nieuwe inwoners, bij bepaalde activiteiten. 
De opening van de nieuwe wereldwinkel in Zwevegem zal de aandacht krijgen van het brede publiek. 
Het lokaal bestuur  en partners zullen de Zwevegemnaar sensibilseren voor aankoop van Fair Trade 
producten. 

7. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzone, 
gelegen Garenstraat-Textielstraat te Moen, door de cvba 'EIGEN HAARD' aan de gemeente 
Zwevegem, met het oog op de inlijving in het openbaar domein.

Eigen Haard realiseerde 16 sociale woongelegenheden in de Garenstraat, in de voormalige Bekaertsite in 
Moen.
De gemeenteraad keurde op 18 juli 2016 het wegenisontwerp, de riolerings- en omgevingswerken goed.
Het College van Burgemeester en Schepenen verleende op 19 juli 2016 de stedenbouwkundige vergunning 
voor de infrastructuuraanleg in de Textielstraat/Garenstraat in de voormalige Bekaertsite van Moen. 
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Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de kosteloze grondoverdracht van grond in de 
Garenstraat, door Eigen Haard. De oppervlakte van de over te dragen wegenis bedraagt 978 m², van de 
groenzone: 640 m². De wegenis en groenzone komen bij het openbaar domein van de gemeente 
Zwevegem. 

8. Goedkeuring ontwerpakten tot verkoop van grond, gelegen Achiel Quatannensstraat te 
Heestert.

Twee inwoners van de Achiel Quatannensstraat in Heestert wensen een perceeltje grond aan te kopen die 
eigendom is van de gemeente en paalt aan de wegenis van bedoelde straat.
Rekening houdende met de ligging van bedoeld perceeltje en palend aan de wegenis van de Achiel 
Quatannensstraat, alsook rekening houdende met de stedenbouwkundige voorschriften, kunnen wij hier 
spreken van een ‘aangelegenheidswaarde’, waarbij de verkoopwaarde van de grond wordt geraamd op 
500,00 euro.
Uit het opgemaakt opmetingsplan (opsplitsing van perceel) blijkt dat de te verkopen grond, zijnde lot 1 en 
lot 2 elk een oppervlakte hebben van 58 m².
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 oktober 2017 principieel beslist tot verkoop van de grond.
Tijdens het openbaar onderzoek werd geen enkel bezwaarschrift ingediend.
Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakten inzake verkoop van het 
onroerend goed.   

9. Goedkeuring bosbeleidsplan Zwevegem met goedkeuring subsidiereglement in toepassing 
van het bosbeleidsplan. 

De gemeenteraad nam in zitting van 25 februari 2019 kennis van het Klimaatmanifest - Zero Regio, 
opgemaakt door Leiedal. Op basis van het Klimaatmanifest werd het Klimaatplan Zwevegem opgemaakt in 
2019. Hierin werd een actiepunt gestipuleerd dat bosuitbreiding tot een prioriteit maakte. De ambitie werd 
uitgesproken om mimimaal 20 ha (met een streefdoel van 80 ha) bosuitbreiding te realiseren tegen einde 
2025. 
Zwevegem is met slechts 1.8% bebossingsgraad één van de bosarmste gemeenten in de bosarme provincie 
West-Vlaanderen (2.3%). Het Vlaamse bebossingspercentage ligt op 12%, maar de Vlaamse ambitie is om 
hier een forse stijging te realiseren.
Waarom zijn bossen belangrijk ?
Bossen kunnen heel wat functies vervullen, waaronder CO2-captatie. CO2, ook bekend als koolstofdioxide, 
speelt een belangrijke rol in de klimaatveranderingen zoals we deze nu kennen. Het vasthouden van deze 
stof kan dus een duidelijk positief effect hebben op het klimaat. 
Hierdoor wenst het lokaal bestuur Zwevegem in te zetten op een aanzienlijke aanwinst van bos in onze 
gemeente.
Om hiervoor een regulerend kader te scheppen en dit doel ook praktisch te realiseren werd dit 
bosbeleidsplan opgemaakt. Tegelijkertijd wordt er een concreet subsidiereglement aan gekoppeld waardoor 
dergelijke initiatieven kunnen ondersteund worden.

10. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het aankopen en de eerste inrichting van 
terreinen op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende 
natuurverenigingen.
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Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd aan het subsidiereglement voor het aankopen en de 
eerste inrichting van terreinen op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende 
natuurverenigingen.
Tot op heden werden subsidieaanvragen voor aankoop van gronden voor natuurontwikkeling steeds 
afzonderlijk beoordeeld, zonder kader van een gemeentelijk subsidiereglement. De Vlaamse overheid paste 
in 2017 hun subsidiereglement grondig aan omwille van o.a. gestegen grondprijzen. Bijgevolg is het 
aangewezen om een gemeentelijk subsidiereglement op te stellen dat past binnen het Vlaamse kader. 
Het meerjarenplan van het lokaal bestuur Zwevegem 2020-2025 legt ook enkele duidelijke doelstellingen 
vast inzake natuur – en groenbeleid, meer bepaald :
- Beleidsdoelstelling 2 – Landelijk Zwevegem
- Actieplan 22 – optimaliseren, uitbreiden en aantrekkelijk maken van parken, groenzones en bossen
- Actie 222 – voeren van een actief bosbeleid en realiseren van bosuitbreiding met een minimum van 20 

ha tegen 2025, publiek of privaat
Natuurpunt Zwevegem stelde via verschillende kanalen de vraag om de aankoopsubsidie te verhogen zoals 
in een aantal naburige gemeenten recent gebeurde. 
De dienst groen en wegen adviseert om het subsidiereglement voor het aankopen en de eerste inrichting 
van terreinen op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende natuurverenigingen goed 
te keuren, binnen het financieel kader van de meerjarenplanning 2020-2025. 
Voor de berekening van het subsidiebedrag voor de aankoop van gronden wordt de totale aankoopkost in 
aanmerking genomen. De gemeentelijke subsidie bedraagt 2/3 van de totale aankoopkost, verminderd met 
de subsidies die de vereniging bekomt van andere overheden, en met een maximum van 5 euro per m².

11. Goedkeuring wegenistracé en kosteloze overdracht publieke ruimte woonontwikkeling 
Leanderhof - fase 5. 

Op de voormalige Bekaertsite, tussen de Bekaertstraat, de Deerlijkstraat en de Otegemstraat wordt een 
stedelijk woonproject “Leanderhof” gerealiseerd. Het gebied is bestemd voor wonen, aan wonen verwante 
nevenactiviteiten en voorzieningen, kantoren en diensten, stedelijk park en groene ruimte. 
Het gemeentebestuur heeft op 15 mei 2020 een verkavelingsaanvraag ontvangen van Oleander NV voor de 
realisatie van de vijfde fase van het gemengd project Leanderhof. De verkavelingsaanvraag omvat ook een 
wegenisdossier voor de volledige omgevingsaanleg van fase vijf van het Leanderhof. De wegenis en de 
publieke ruimte zou kosteloos worden overgedragen aan de gemeente.

12. Goedkeuring definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan De Geit 
Zwevegem.

De gemeenteraad leverde in zitting van 22 mei 2017 een positief planologisch attest af aan Brouwerij Lagae 
nv voor de horecazaak De Geit, Laatste Oortje 15 te 8550 Zwevegem. Het planologisch attest besluit dat de 
horecazaak behouden kan blijven en dat de gevraagde ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn 
mogelijk zijn onder een aantal voorwaarden. Het ontwerp van het gemeentelijk RUP “De Geit” geeft 
uitvoering aan het planologisch attest en bestendigt de horecazaak. 
Op 23 september 2019 stelde de gemeenteraad het ontwerp van het gemeentelijk RUP “De Geit”, bestaande 
uit een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften, voorlopig vast. Hierna werd een 
openbaar onderzoek georganiseerd van 24 oktober 2019 tot 12 december 2019. Toen werd 1 bezwaarschrift 
en 1 ongunstig advies van de Deputatie ontvangen omwille van de onwettigheid van het planologisch attest. 
Op basis daarvan werd tijdens de GECORO-vergadering van 10 maart 2020 beslist om de verwijzing naar het 
GRS en het PRS-WV als basis te nemen voor het RUP i.p.v. het planologisch attest. 
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Met deze laatste aanpassing werd het gemeentelijk RUP “De Geit” op 25 mei 2020 definitief vastgesteld door 
de gemeenteraad, bestaande uit een grafisch plan en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften. Op 23 
juli 2020 besliste de Deputatie om het gemeentelijk RUP “De Geit” toch te schorsen, omwille van de niet-
naleving van een substantiële vormvereiste. Indien de gemeenteraad voor 23 oktober geen nieuw besluit tot 
definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP “De Geit” neemt, vervalt het geschorste 
gemeenteraadsbesluit en het ontwerp van het gemeentelijk RUP “De Geit”.

13. Goedkeuring van het Biodiversiteitscharter 2020-2025 in kader van de samenwerking 
tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het biodiversiteitscharter 2020-2025. 
Het behoud en/of het herstel van biodiversiteit is belangrijk en vergt beleidsondersteunende maatregelen.  
Er bestaat hiervoor een internationale, nationale en gewestelijke aanpak. Ook op het gemeentelijk vlak kan 
men uiteraard niet achterwege blijven. 
Dit document is de actualisatie van het vorige Biodiversiteitscharter in functie van de Zwevegemse 
Beleidsvisie 2020-2025.
Daarvoor heeft Natuurpunt een voorstel uitgewerkt onder de vorm van 10 actiepunten.
Deze werden in onderling overleg omgevormd tot een 10-punten programma verdeeld over 4 thema’s:
A. Acties m.b.t. het behoud van biotopen
1. Soortenbescherming
2. Soortenbescherming promoten
3. Aanplanten en beheren K.L.E.’s
4. Promoten van K.L.E.’s
B. Acties m.b.t. biotopen
5. Europees Habitatrichtlijngebied  De Vaarttaluds en VEN-gebied
6. Exotenbestrijding
7. Nulgebruik op bestrijdingsmiddelen
8. Ecologisch beheer van tuinen en parken
C. Acties m.b.t. water
9. Poelen en wateringen
D. Acties m.b.t. financiële ondersteuning van burgers en natuurverenigingen
10. Financiële ondersteuning
Telkens wordt aangegeven wat de taak is van de gemeente enerzijds en deze van Natuurpunt anderzijds.   
Zo is de verantwoordelijkheid en het engagement van de beide partners duidelijker.
Het charter wijst er ook op dat niet alleen de overheden/gemeenten hun verantwoordelijkheid hebben. Ook 
de burgers als actoren op het veld moeten meewerken om de biodiversiteit in stand te houden, dan wel te 
bevorderen.
De opdracht van het gemeentebestuur in het kader van het biodiversiteitscharter is eigenlijk 2-ledig: 
enerzijds de publieke opinie sensibiliseren en desgevallend stimuleren om over te gaan tot actie en 
anderzijds zelf ook het voorbeeld geven door eigen acties te nemen.

14. Goedkeuring van de legislatuurovereenkomst Stadlandschap Leie en Schelde 2020-2025.

In 2015 richtte de provincie West-Vlaanderen het Stadlandschap Leie en Schelde op. Op deze manier wilde 
men de regio Zuid-West-Vlaanderen ook voorzien van een ondersteunende, projectmatige dienst, die in 
andere streken veelal bekend staan als Regionale Landschappen.
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Deze dienst focust zich zowel op landschapsontwikkeling als op natuureducatie en - beheer. Hierbij wordt 
waar mogelijk steeds de koppeling gemaakt naar landbouw en toerisme.
Het meest gekende voorbeeld is hierin het Landschapsbedrijfsplan, waarbij de erven en de directe omgeving 
van landbouwbedrijven landschappelijk worden ingericht. De opmaak van het plan, de gesprekken met de 
betrokken landbouwer en de uitvoering worden behartigd door het Stadlandschap. Budgettair wordt dit 
verdeeld, waarbij het Stadlandschap de hoofdmoot voor zijn rekening neemt. Indien er in het plan 
aanspraak kan worden gemaakt op gemeentelijke KLE-subsidies, is het gemeentebestuur hier de derde 
partner in het verhaal.
Andere voorbeelden van acties zijn de knotploegen, de natuuracademie en het vergroenen van 
speelplaatsen.
In al deze acties treedt Stadlandschap op als ondersteunende organisatie inzake landschapsinrichting bij de 
gemeenten, de burgers, de landbouwers, de scholen…
Of zoals ze zelf verwoorden : “Met het Stadlandschap Leie en Schelde wil de provincie West-Vlaanderen 
samen met jouw gemeentebestuur en in overleg met de natuur-, landbouw- en toeristische sector verder 
werk maken van een (be)leefbaar landschap in de regio.“
Na 5 jaar verkenningswerk wil Stadlandschap doorschakelen als volwaardige partner voor de 
gemeentebesturen. 
De dienst was tot op heden gratis voor gemeentebesturen. Het provinciebestuur West-Vlaanderen wenst de 
werking van het Stadlandschap gelijk te stellen aan de werking van andere Regionale Landschappen. 
Bijgevolg wordt er jaarlijks een bijdrage gevraagd aan de deelnemende gemeentebesturen van 0,20 euro 
per inwoner, met een forfaitaire index van 1,5 %. Stadlandschap zou deze vorm van bijdrage vanaf 2021 
willen implementeren. Het bedrag wordt steeds berekend op het bevolkingsaantal van 1 januari van het 
voorgaande jaar. Voor Zwevegem komt dit neer op een bijdrage van 5.035,42 euro voor het werkingsjaar 
2021. 
De bijdragen van de verschillende gemeenten worden toegevoegd aan het werkingsbudget uit eigen 
middelen van het Stadlandschap. Hierdoor verruimt hun slagkracht voor het opzetten van projecten binnen 
de regio.
Voor de aansturing en controle wordt er een werkgroep opgericht met ambtelijke en politieke 
vertegenwoordiging, genaamd de Initiatiefgroep.
De samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 legt de afspraken vast tussen het Stadlandschap en de 
gemeente betreffende de onderlinge samenwerking in kader van het Stadlandschap Leie en Schelde.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen 
Stadlandschap Leie en Schelde en het lokaal bestuur Zwevegem. 

15. Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling wijze van gunnen voor het 
uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2020 (2e herhaling 2018).

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor buitengewone onderhouds- en herstellingswerken 
aan wegen en aanhorigheden 2020, voor een totale raming van 1.058.677,25 euro excl. btw of 1.250.110,78 
euro incl. deels btw riolering, deels btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij 
middel van onderhandelingsprocedure.
De wegenwerken in 2020 kunnen wettelijk gezien worden toegewezen aan dezelfde aannemer die in 2018 
de eerste opdracht kreeg toegewezen via een openbare aanbesteding. De onderhouds- en 
herstellingswerken nu zijn soortgelijke werken en stemmen overeen met het basisproject van de opdracht in 
2018. 
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Het bestek werd opgemaakt door het studiebureau Demey, in overleg met de dienst groen en wegen  van 
gemeente Zwevegem. 

16. Goedkeuring instap in de raamovereenkomst voor het onderhoud van ketels en boilers van 
diverse gebouwen van gemeente en OCMW Zwevegem.

Aan de gemeenteraad wordt toestemming gevraagd voor het instappen in het raamcontract van Creat voor 
het onderhoud van ketels en boilers in de verschillende eigendommen van gemeente Zwevegem en het 
OCMW. Vandaag beschikken wij niet over een raamcontract voor onderhoud van alle HVAC-installaties. Wij 
willen meer inzetten op preventief onderhoud. Een raamcontract bij een vaste dienstverlener is aangewezen:
alle installaties krijgen een preventief onderhoud zoals wettelijk voorzien ( brandverzekeringen), zwakke 
schakels en onderdelen die hun levensduur bereikt hebben worden opgemerkt en pannes (met bijhorende 
meerkosten) zullen aanzienlijk worden beperkt. Een dergelijk raamcontract zorgt ook voor een betere 
planning van preventief onderhoud, waardoor we zo veel mogelijk tijdelijke herstellingen of onverwachte 
hoge kosten vermijden.
Creat biedt de mogelijkheid in te stappen in een raamovereenkomst. Van zodra wij de toestemming tot 
marktbevraging geven, houdt Creat een minicompetitie met ingeschreven aannemers om het beste 
prijsvoorstel op onze maat te bedingen.
Indien we, na deze minicompetitie, beslissen toch niet in te gaan op het voorstel, rekent Creat een 
administratieve kost aan van 750 euro, voor de gedane marktbevraging.
Het raamcontract kan maximaal tot en met 17 juni 2025 worden afgesloten.

17. Afsluiten van protocollen voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen 
schoolbesturen en andere instanties: mandatering aan OVSG.

Het openbaar bestuur is verplicht heel wat protocollen af te sluiten voor de uitwisseling van 
persoonsgegevens met bepaalde instanties. Voor de onderwijsinstellingen speelt het OVSG hierbij een 
trekkende rol, waarbij ze aan de schoolbesturen de mogelijkheid bieden protocollen op te maken. Deze 
beslissing is nodig om de schoolbesturen van de gemeente hun mandaat aan het OVSG te geven om dit voor 
hen te kunnen doen. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:
- akkoord te gaan met het principe van de mandatering en de verklaring op eer;
- machtiging te verlenen aan het OVSG om te onderhandelen over het algemeen protocol;
- machtiging te verlenen aan de DPO van OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, om het 

verplicht advies te verlenen;
- machtiging te verlenen aan de algemeen directeur van OVSG, de Onderwijskoepel van Steden en 

Gemeenten, om het protocol in naam en voor rekening van het schoolbestuur te ondertekenen;
- het college van burgemeester en schepenen te belasten met de beslissing over het al dan niet goedkeuren 

van het algemene protocol en de verdere uitvoering indien van toepassing. 

18. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd.

* Varia.

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag.


