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1. Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2020 OCMW.

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur rapporteert de financieel directeur over de volgende 
aangelegenheden aan de OCMW-raad en aan het vast bureau:
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.

2. Kennisname opvolgingsrapportering 30 juni 2020.

De OCMW-raad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 30.06.2020, met een stand van zaken van 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;
3° in voorkomende 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 al 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.

3. Goedkeuring wijzigende basisakte Leanderhof te Zwevegem-Fase 1-DE COURBE.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25 mei 2016 een stedenbouwkundige 
vergunning verleend aan NV Oleander voor het bouwen van een gemengd project met commerciële ruimtes, 
meergezinswoningen – assistentiewoningen en ondergrondse parking en openbaar domein op de site 
Leanderhof te Zwevegem.
In zitting van 8 november 2016 heeft de OCMW-raad definitief beslist tot aankoop van 50 
assistentiewoningen in deelgebouw ‘De Courbe’ van het nieuwbouwproject Leanderhof te Zwevegem – Fase 
1, alsook 25 ondergrondse parkeerplaatsen.
De notariële akten en plannen werden goedgekeurd, alsook werd akte genomen van de basisakten.
De oorspronkelijke basisakten van de hoofdvereniging en deelvereniging ‘De Courbe’ werden verleden op 13 
oktober 2016.
Thans is het noodzakelijk om goedkeuring te verlenen aan de wijzigende basisakte voor het project 
Leanderhof te Zwevegem – Fase 1, meer bepaald voor het deelgebouw ‘De Courbe’.
De belangrijkste wijzigingen zijn onder meer het aantal commerciële ruimtes, alsook met het oog op de 
commercialisatie van de resterende ‘nog niet verkochte commerciële ruimtes’ wordt de clausule ‘modulaire 
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ruimte’ voorzien, waardoor er voor de resterende volumes eenvoudiger tot een opsplitsing van de volumes 
kan worden overgegaan.
Eveneens heerst er in het project wat onduidelijkheid welke toestellen de commerciële ruimtes mogen 
plaatsen op daken en gevels. Ter verduidelijking werd in huidige wijzigende basisakte opgenomen dat de 
commerciële ruimtes alle toestellen, in het bijzonder airco, verwarmingsinstallaties, ventilatie-units en 
koeling op het dak en/of gevels mogen plaatsen, indien dit noodzakelijk of dienstig is voor hun activiteiten, 
en mits dit uniform is en het esthetisch zicht van de site niet belemmert, alsook de stedenbouwkundige 
voorschriften worden nageleefd.
Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor de wijzigende basisakte betreffende het project 
‘Leanderhof Zwevegem – Fase 1’ – Blok ‘De Courbe’.   

4. Goedkeuring van een beheersovereenkomst met Eigen Haard voor de sociale 
wooneenheden gelegen te Otegemstraat 125.

In 2018 kreeg het OCMW bezoek van het agentschap Wonen Vlaanderen, met als doel de naleving van de 
sociale huurreglementering te controleren, in onze twee wooneenheden die onder de sociale 
huurreglementering vallen, nl. Otegemstraat 125/001 en Otegemstraat 125/002. 
Uit het verslag van de wooninspectie bleek dat het OCMW op heel wat punten de sociale 
huurreglementering niet kan naleven. Op basis van een eerste advies van VMSW, besliste de OCMW-raad op 
9 oktober 2018 de woningen te koop te stellen, en hiertoe te onderhandelen met Eigen Haard. Daarbij werd 
vooropgesteld een verkoopprijs te bepalen zodat het OCMW geen minwaarde zou realiseren.
Op 4 september 2019 ontving Eigen Haard echter een e-mail van VMSW, met herziening van hun eerdere 
standpunt. 
Volgens VMSW zijn slechts 3 scenario’s mogelijk, die echter telkens resulteren in een verlies voor het OCMW:
1. Maximumverkoopprijs = bruto kostprijs, maar aftopping op de schattingswaarde van het onroerend goed. 

De verkopende initiatiefnemer betaalt de ontvangen subsidies terug aan het Vlaams gewest. Eigen Haard 
kan een FS3-lening krijgen en neemt ook alle verbintenissen over.

2. Maximumverkoopprijs = netto schattingsprijs, maar aftopping op de schattingswaarde van het onroerend 
goed. De verkopende initiatiefnemer kan maximaal verkopen aan de schattingsprijs, verminderd met de 
ontvangen subsidies. Eigen Haard kan geen FS3-lening krijgen, maar neemt wel alle verbintenissen over.

3. Het OCMW betaalt de ontvangen subsidies integraal terug aan het Vlaams gewest, waardoor de 
verkoopprijs vrij is. (In dit scenario zal sowieso aan een derde partij verkocht moeten worden.) Het 
OCMW zou de appartementen m.i. ook zelf kunnen houden en verhuren in het kader van de eigen sociale 
huisvesting.

Gezien bovenstaande, is een verkoop niet mogelijk zonder financieel verlies voor het OCMW. Het lijkt dus 
aangewezen om niet langer in te zetten op verkoop van de sociale wooneenheden, maar een 
beheersovereenkomst met Eigen Haard af  te sluiten, waarvan voorstel in bijlage.
De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Jaarlijks betaalt het OCMW een 
beheersvergoeding aan Eigen Haard van het (indexeerbare) bedrag van 500,00 euro excl. btw per woning, 
zijnde 1.000,00 euro excl. btw in totaliteit.
Eigen Haard zal het voorstel van overeenkomst eveneens ter goedkeuring voorleggen aan de Raad van 
Bestuur.
Voorstel tot intrekken van de beslissing tot principiële verkoop van 9 oktober 2018 en tot goedkeuring van 
de beheersovereenkomst met Eigen Haard aan de gestelde voorwaarden.
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5. Filiaal Oxfam Wereldwinkel - Samenwerkingsovereenkomst Kringloopwinkel.

Sinds 2016 is Zwevegem een Fair Trade gemeente. Hierbij horen zes criteria waaraan de gemeente dient te 
voldoen om haar titel als Fair Trade gemeente te kunnen behouden. Het eerste criterium vereist een 
geëngageerd gemeentebestuur (het aanbieden van Fair Trade koffie). Het tweede criterium betrekt 
overtuigde winkels en horecazaken. Het derde criterium vereist een samenwerking tussen de gemeenten en 
een aantal scholen, bedrijven en organisaties (jeugdbeweging, sportclub, vereniging, …). Het 4de criterium 
betreft sensibilisering van het brede publiek. Het 5de criterium gaat over een actieve lokale trekkers groep. 
Het zesde criterium is het opzetten van een initiatief rond lokale en duurzame voeding. In ons meerjarenplan 
2020 – 2025 staat dat ‘We bouwen de criteria Fair Trade Gemeente 2.0 verder uit’. Er werd gezocht naar 
verschillende mogelijkheden om een filiaal van de Oxfam Wereldwinkel terug te openen in Zwevegem. De 
meest haalbare en logische keuze was de optie om het filiaal te openen in de kringloopwinkel te Zwevegem, 
waarmee we als lokaal bestuur reeds samenwerken. De voorwaarde hierbij vanuit de kringloopwinkel is dat 
het OCMW Zwevegem zich engageert voor de toeleiding en begeleiding van kandidaat werknemers 
(kandidaten TWE/art. 60, kandidaten arbeidszorg en andere al dan niet bezoldigde sociale 
tewerkstellingsvormen) voor een sociale tewerkstelling binnen de kringloopwinkel en dat er moet gestreefd 
worden naar minstens drie medewerkers TWE/ art. 60 vanuit het OCMW Zwevegem. Het lokaal bestuur 
engageert zich voor de toeleiding en begeleiding van kandidaat werknemers voor een sociale tewerkstelling 
(kandidaten TWE/art. 60, kandidaten arbeidszorg en andere al dan niet bezoldigde sociale 
tewerkstellingsvormen) binnen de kringloopwinkel. Er wordt gestreefd naar minstens drie medewerkers 
TWE/ art. 60 vanuit het OCMW Zwevegem.

6. Toekennen tweede pensioenpijler aan personeel van de gezondheidsinstelling.

We engageren ons al langere tijd tot het invoeren van een tweede pensioenpijler voor personeel 
woonzorgcentrum. De uitvoering daarvan kon tot op vandaag nooit doorgaan omdat tegelijk federale 
initiatieven lopende waren die zelfs tot op vandaag blijven aanslepen. Bij de bespreking van de verhoging 
bijdrage tweede pensioenpijler naar 3% vanaf 1 januari 2020, werd aan de vakbonden het engagement 
bevestigd om deze vanaf 2020 ook voor het personeel woonzorgcentrum in te voeren, na het nieuw 
sectoraal akkoord. Budgettair is er reeds rekening gehouden met de invoering van de tweede pensioenpijler 
voor het personeel van de instelling.  
Bovendien, op 10 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van 
de lokale en provinciale besturen goed. Dat voorziet vanaf 1 januari 2020 om de sectoraal afgesproken 
minimale bijdragevoet op te trekken naar minstens 2,5%.
Bijkomend, volgens de wet van 30 maart 2018 (de zogenaamde ‘Wet Bacquelaine’) kunnen lokale besturen 
een korting (financiële incentive) verkrijgen op hun responsabiliseringsbijdrage als de tweede pensioenpijler 
van het contractueel personeel voldoet aan een aantal voorwaarden. Daar tegenover riskeert een lokaal 
bestuur ook een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage als de tweede pensioenpijler niet aan de 
wettelijke vereisten beantwoordt. De financiële incentive kan verkregen worden als:
a. deze van toepassing is op alle contractuele personeelsleden. Uitzondering: jobstudenten en mensen 

tewerkgesteld in Tijdelijke Werkervaring (vroeger systeem ‘artikel 60’);
b. deze vanaf 2020 minimum 2% en vanaf 2021 minimum 3% bedraagt.
Voorstel:
1. Met ingang van 1 januari 2020 worden de personeelsleden van de gezondheidsinstelling niet langer 

uitgesloten van het aanvullend pensioenstelsel. Alle contractueel aangestelde personeelsleden van het 
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OCMW, met uitsluiting van de jobstudenten en de personeelsleden tewerkgesteld via Tijdelijke 
Werkervaring (het vroegere ‘artikel 60’), vallen sedert 1 januari 2020 onder het toepassingsgebied van de 
tweede pensioenpijler.

2. De pensioentoelage bedraagt 3% van het pensioengevend jaarloon.
3. De periode van 1 januari 2020 tot heden wordt toegekend via een inhaaltoelage.
4. De pensioentoelage wordt eveneens toegekend aan personeelsleden die inmiddels uit dienst zijn maar 

gedurende de periode van 1 janauri 2020 en hun datum van uitdiensttreding vielen onder het verruimde 
toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler.

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

Aan de OCMW-raad 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 
eenmalige administratieve kost aan van 750,00 euro, voor de gedane marktbevraging.
Het raamcontract kan maximaal tot en, met 17 juni 2025 worden afgesloten.

8. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd.


