
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 JULI 2020

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, 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

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur.

1. Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 41, 14°.

Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring algemeen retributiereglement 
2020-2025.

Verwijzingsdocumenten
Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2020-2025. (bijlage_2020_25) 

Motivering
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.
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- 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.

- 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.

27. Kunstacademie Zwevegem
- Diverse tarieven voor inschrijving in de kunstacademie Zwevegem worden verhoogd.

BESLUIT
25 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, 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)

Artikel 1
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De aanpassingen aan de hoofdstukken 10, 11, 14, 21, 22, 23, 24 en 27 van het algemeen 
retributiereglement - initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 voor een 
termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 worden goedgekeurd.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van het retributiereglement (bijlage_2020_25) wordt opgemaakt.
Artikel 3
Deze beslissing wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web-toepassing van de gemeente 
overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur.

2. Opschorting voorwaarden van het reglement bijzondere toelagen.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende goedkeuring reglement voor het 

toekennen van een bijzondere toelage.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.
- Besprekingen van de werkgroep coronaplan solidair Zwevegem op 5 mei, 14 mei en 18 juni 2020.

Verwijzingsdocumenten
Reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage – goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 
december 2016.

Motivering
In de gemeenteraad van 19 december 2016 werd een reglement goedgekeurd dat ervoor moet zorgen dat 
verenigingen financiële steun kunnen krijgen voor de organisatie van bijzondere evenementen. Dit 
reglement bepaalt enerzijds de voorwaarden waaraan de aanvrager moet voldoen en legt anderzijds de 
categorieën van basistoelagen vast, bepaald door de uitstraling van een evenement.
De coronacrisis zorgde ervoor dat heel wat verenigingen minder inkomsten konden genereren voor hun 
dagelijkse werking omdat tal van activiteiten werden afgelast (bvb. eetfestijn, koekenverkoop, …). Corona 
heeft ook als gevolg dat we meer kiezen voor een dichtbij-vakantie in eigen streek. Deze staycation willen 
we zo aangenaam mogelijk invullen en ondersteunen, door verenigingen aan te moedigen om lokale 
festiviteiten te organiseren zoveel als mogelijk verbonden met de lokale economie.
Om de verenigingen te stimuleren voor de organisatie van (zomer)evenementen, werd in de werkgroep 
corona beslist om de categorieën van basistoelagen, vermeld in artikel 5§1 van het reglement voor het 
toekennen van een bijzondere toelage, tijdelijk op te schorten. De beslissingsbevoegdheid tot het toekennen 
van een welbepaald toelagebedrag wordt hierdoor tot 31 december 2020 gedelegeerd aan het college van 
burgemeester en schepenen en heeft als gevolg dat er kan afgeweken worden van de bedragen gekoppeld 
aan de uitstraling van een evenement.
In de werkgroep corona werd eveneens beslist dat het maximum toe te kennen bedrag mag opgetrokken 
worden van 4.500 euro naar 5.000 euro.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De voorwaarden gekoppeld aan de basistoelagen, vermeld in artikel 5§1 van het reglement voor het 
toekennen van een bijzondere toelage, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2016, worden 
tijdelijk opgeschort.
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Artikel 2
De beslissingsbevoegdheid tot het toekennen van een toelagebedrag wordt gedelegeerd naar het college 
van burgemeester en schepenen. Er kan afgeweken worden van de bedragen gekoppeld aan de uitstraling 
van een evenement.
Artikel 3
Het maximum toe te kennen bedrag wordt opgetrokken van 4.500 euro naar 5.000 euro.
Artikel 4
De afwijking op het reglement voor het toekennen van een bijzondere toelage is van kracht tot 31 december 
2020.

3. Goedkeuring reglement voor het toekennen van onderwijscheques.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2020-

2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring actieplan tegen armoede 2020-

2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring coronaplan solidair Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
- Meerjarenbeleidsplan 2020-2025.
- Actieplan tegen armoede 2020-2025.
- Coronaplan solidair Zwevegem.
- Advies gezins- en welzijnsraad.
- Reglement voor het toekennen van onderwijscheques (bijlage_2020_26).

Situering
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is onder AC623 het onderzoeken van de invoering van 
onderwijscheques opgenomen. 
In het actieplan tegen armoede 2020-2025 omvat actie 23 het invoeren van een systeem van 
onderwijscheques als tussenkomst in de verplichte schoolkosten voor gezinnen met een schoolgaand kind 
dat recht heeft op verhoogde tegemoetkoming en gezinnen in collectieve schuldenregeling of in 
budgetbeheer met schuld.
In het coronaplan solidair Zwevegem wordt de doelgroep voor het schooljaar 2020-2021 uitgebreid met 
gezinnen die de COVID-19-toeslag via het Groeipakket krijgen.

Advies
Positief advies van de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid.

Motivering
Met het voorliggend reglement wordt de invoering van een systeem van onderwijscheques verder 
geconcretiseerd. 
Met deze tussenkomst willen we de betaalbaarheid van het onderwijs en gelijke onderwijskansen voor ieder 
kind mee helpen waarborgen.

Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
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Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Raming incl. 

btw
2020 090900 615293 AC623 25.000 euro
2020 090900 615293 Coronaplan 25.000 euro
2021 090900 615293 AC623 25.000 euro
2022 090900 615293 AC623 25.000 euro
2023 090900 615293 AC623 25.000 euro
2024 090900 615293 AC623 25.000 euro
2025 090900 615293 AC623 25.000 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het reglement voor het toekennen van onderwijscheques, in bijlage bij deze beslissing gevoegd 
(bijlage_2020_26), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit
Artikel 3
Dit reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2020-2021. 

Tijdens de bespreking van agendapunt 3 werd een amendement ingediend door de NV-A 
fractie: voorstel om artikel 3 van het reglement te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 3: De leerling moet in Zwevegem gedomicilieerd zijn of een van de ouders of voogden 
van de leerling, die ten minste de helft van de zorg voor de leerling op zich neemt, moet in 
Zwevegem gedomicilieerd zijn.”
De raad wordt geschorst voor de behandeling van dit amendement.
Na de schorsing wordt het amendement nog aangevuld door de meerderheid. Aan de tekst 
hierboven wordt volgende tekst nog toegevoegd: “Dit valt niet te cumuleren met een 
gelijkaardig voordeel in een andere gemeente.”
Uiteindelijk wordt gestemd over het volgende amendement:
Het voorgestelde artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst: 
“Artikel 3: De leerling moet in Zwevegem gedomicilieerd zijn of een van de ouders of voogden 
van de leerling, die ten minste de helft van de zorg voor de leerling op zich neemt, moet in 
Zwevegem gedomicilieerd zijn. Dit valt niet te cumuleren met een gelijkaardig voordeel in een 
andere gemeente.”
De raad keurt het amendement met éénparigheid van stemmen goed.
Daarna wordt gestemd over het volledige agendapunt.
De raad keurt het agendapunt éénparig goed.

4. 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.
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- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring algemene politieverordening 
(APV) en latere wijzigingen.

- Beslissing gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende beslissing tot invoering van het diftar-
systeem en tot intergemeentelijke samenwerking met de intercommunale IMOG voor de uitbating van het 
recyclagepark.

- Besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2020 betreffende Intergemeentelijke recyclagepark: uitbreiding 
beheersoverdracht Imog.

Verwijzingsdocumenten
Algemene Politieverordening 1.6. (bijlage_2020_27) 

Motivering
In de gemeenteraad van 25 mei 2020 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.
In de gemeenteraad van 23 september 2019 werd beslist tot invoering van een Diftar systeem en tot een 
intergemeentelijke samenwerking met intercommunale IMOG voor de uitbating van het recyclagepark. In de 
gemeenteraad van 25 mei 2020 werden de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement 
van het intergemeentelijk recyclagepark goedgekeurd. Gezien het reglement van het gemeentelijk 
recyclagepark opgenomen is in de algemene politieverordening, is het belangrijk om dit te vervangen door 
het huishoudelijk reglement van het intergemeentelijk recyclagepark. 
De wijzigingen werden aangebracht in het bijzonder deel, onder afdeling 8. Artikels 241 t.e.m. artikel 248 
werden gewijzigd, artikels 249 t.e.m. 280 worden volledig geschrapt.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Omwille van de invoering van een intergemeentelijk recyclagepark vanaf 1 september 2020 worden de 
artikels 241 t.e.m. 248 van de algemene politieverordening gewijzigd; de artikels 249 t.e.m. 280 worden 
geschrapt.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van de algemene politieverordening (versie 1.6) (bijlage_2020_27) wordt 
goedgekeurd. 
Artikel 3
De wijzigingen van dit APV treden in werking vanaf 1 september 2020.
Artikel 4
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.
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5. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41

Juridische grond
- Nieuwe Gemeentewet, art. 119bis en art. 135 §2.
- Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring algemene politieverordening 

en latere wijzigingen.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

met stad Kortrijk betreffende de gemeentelijke administratieve sancties GAS Kortrijk en aanstellen 
sanctionerend ambtenaren.

Verwijzingsdocumenten
- Brief stadsbestuur Kortrijk d.d. 4 november 2019.
- Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
(bijlage_2020_28) 

Situering
In 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met stad Kortrijk voor de behandeling van de 
GAS-dossiers van de gemeente Zwevegem door de sanctionerend ambtenaren van stad Kortrijk. In deze 
overeenkomst werd bepaald dat de personeelskosten doorgerekend zouden worden a rato van het aantal 
behandelde dossiers.

Motivering
Stad Kortrijk vraagt om de samenwerkingsovereenkomst te updaten en de berekeningswijze vanaf het jaar 
2019 te wijzigen. De aangerekende kost dekte namelijk niet de werkelijke kost en zorgde bovendien voor 
complexe berekeningen. Gezien de provinciaal sanctionerend ambtenaren of de sanctionerend ambtenaren 
van intercommunales werken met een forfaitaire dossierkost, wordt voorgesteld om dezelfde werkwijze te 
hanteren in Kortrijk. Om tot deze forfaitaire dossierkost te komen, wordt voorgesteld om het gemiddelde te 
nemen van de dossierkost van de voorbije 5 jaar en dit bedrag te nemen als vaste dossierkost voor de 
klassieke GAS. De vaste, te indexeren, forfaitaire dossierkost bedraagt voortaan 86,18 euro voor de dossiers 
klassieke GAS. De forfaitaire kost voor de dossiers GAS parkeren blijft 30 euro. De toe te passen index 
betreft de index die gehanteerd wordt bij de uitbetaling van de weddes.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, toegevoegd als 
bijlage bij dit besluit (bijlage_2020_28), wordt goedgekeurd. Deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
vervangt integraal de overeenkomst goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2016.
Artikel 2
De vaste, te indexeren, forfaitaire dossierkost bedraagt voortaan 86,18 euro voor de klassieke GAS dossiers. 
Deze kost zal aangerekend worden vanaf de dossiers 2019.
Artikel 3
De vaste, te indexeren, forfaitaire dossierkost blijft 30 euro voor de dossiers GAS parkeren.
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Artikel 4
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan:
•de stad Kortrijk;
•de betrokken sanctionerend ambtenaren;
•de bemiddelingsambtenaar van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk;
•de politiezone PZ MIRA;
•het parket van de Procureur des Konings te Kortrijk.

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.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41

Juridische grond
- Besluit van de Deputatie West-Vlaanderen van 12 mei 2011 betreffende de goedkeuring van het 

gemeentelijk RUP ‘Lokaal woongebied Kreupel’ Zwevegem.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 juni 2015 betreffende het verlenen van de 

verkavelingsvergunning aan de heer en mevrouw Laurent Vandewalle – Edith Holvoet voor het verkavelen 
van gronden onder bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden en lasten, gelegen Bellegemstraat te 
Zwevegem.

- Besluit van de Deputatie West-Vlaanderen van 15 oktober 2015, waarbij het beroep ingesteld door meester 
Andy Van Pachtenbeke namens de heer en mevrouw Vandenhende Nazaire – Derdeyn Annie, Beekstraat 
35 te 8550 Zwevegem, C.V. Derdeyn Annie, Beekstraat 35 te 8550 Zwevegem en de heer Lanssens Geert, 
Beekstraat 33 A te 8550 Zwevegem, tegen de beslissing van 3 juni 2015 van het college van burgemeester 
en schepenen te Zwevegem houdende vergunning onder voorwaarden aan de heer en mevrouw 
Vandewalle Laurent – Holvoet Edith, Kannootdries 39 te 8554 Sint-Denijs, tot het verkavelen van gronden, 
gelegen Bellegemstraat z/n te 8550 Zwevegem, ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard.

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, 

eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE 
NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20.

- Afbakeningsplan van de verkaveling opgemaakt op 24 juni 2016 door mevrouw Ann CNOCKAERT, beëdigd 
landmeter-expert, waarbij het Lot W met een oppervlakte volgens meting van 1 are 49 centiare, zijnde de 
zone voor openbare wegenis (gele kleur) kosteloos wordt afgestaan om reden van openbaar nut, en meer 
in het bijzonder voor de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. 

- Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Bellegemstraat te Zwevegem, opgemaakt op 25 maart 2020.

- Bodemattest afgeleverd door OVAM op 30 maart 2020.
- Plannetje GRB – kadastraal perceel.
- Uittreksel kadastrale legger.
- Gemeentelijk RUP ‘Lokaal woongebied Kreupel’ – Besluit van de deputatie op 12 mei 2011, verordenend 

grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften.
- Verkavelingsakte verleden op 15 december 2016 door Meester Bernard BOES, geassocieerd notaris te 

Kortrijk.
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Motivering
De verkaveling is gelegen ter hoogte van de hoek van de Bellegemstraat en de Beekstraat en maakt deel uit 
van de lokale woonkern ‘Kreupel’ te Zwevegem.
De verkaveling is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Lokaal woongebied Kreupel’, door de Deputatie in zitting van 12 mei 2011.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 juni 2015 de verkavelingsvergunning 
verleend aan de heer en mevrouw Laurent Vandewalle – Edith Holvoet voor het verkavelen van gronden 
onder bepaalde algemene en bijzondere voorwaarden en lasten, gelegen Bellegemstraat te Zwevegem.
Door meester Andy Van Pachtenbeke werd beroep ingesteld namens de heer en mevrouw Vandenhende 
Nazaire – Derdeyn Annie, Beekstraat 35 te 8550 Zwevegem, C.V. Derdeyn Annie, Beekstraat 35 te 8550 
Zwevegem en de heer Lanssens Geert, Beekstraat 33 A te 8550 Zwevegem, tegen de beslissing van 3 juni 
2015 van het college van burgemeester en schepenen te Zwevegem houdende vergunning onder 
voorwaarden aan de heer en mevrouw Vandewalle Laurent – Holvoet Edith, Kannootdries 39 te 8554 Sint-
Denijs, tot het verkavelen van gronden, gelegen Bellegemstraat z/n te 8550 Zwevegem.
Bij besluit van de Deputatie van West-Vlaanderen van 15 oktober 2015 werd het beroep ontvankelijk doch 
ongegrond verklaard.
De verkavelingsakte werd verleden op 15 december 2016 door Meester Bernard BOES, geassocieerd notaris 
te Kortrijk.
De heer en mevrouw Laurent Vandewalle – Edith Holvoet wonende Kannootdries 39 te 8554 Sint-Denijs 
gaven opdracht aan het Notariaat “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, 
Rijselsestraat 20, voor het opmaken van een ontwerp van akte houdende kosteloze grondoverdracht van 
wegenis met daarin begrepen uitrustingswerken in de verkaveling gelegen Bellegemstraat te Zwevegem.
De verkaveling is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘Lokaal woongebied Kreupel’ door de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 12 mei 2011.
Er werd een afbakeningsplan van de verkaveling opgemaakt op 24 juni 2016 door mevrouw Ann 
CNOCKAERT, beëdigd landmeter-expert, waarbij het Lot W met een oppervlakte volgens meting van 1 are 
49 centiare, zijnde de zone voor openbare wegenis (gele kleur) kosteloos wordt afgestaan om reden van 
openbaar nut.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Bellegemstraat te Zwevegem werd opgemaakt op 25 maart 2020.
Wij ontvingen de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht om reden van openbaar nut, zijnde wegenis 
met daarin begrepen uitrustingswerken, gelegen in de verkaveling Bellegemstraat te Zwevegem, opgemaakt 
door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, aandeelhouder van de besloten vennootschap 
“BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, waarbij de 
hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen:
1/ Mevrouw HOLVOET Edith Marie Jozef, geboren te Zwevegem op 2 november 1944 en haar 
echtgenoot de heer VANDEWALLE  VANDERHAEGHE Laurent Tharsil Jean, geboren te Sint-Denijs op 
17 april 1945, samenwonend te Zwevegem, Sint-Denijs, Kannootdries 39, zijnde “de afstanddoener”
EN
2/ De gemeente ZWEVEGEM, openbare instelling, met maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, 
Blokkestraat 29 bus 1 (in het ‘Gemeentepunt’), met ondernemingsnummer 0207.484.582 en B.T.W.-nummer 
BE207.484.582, vertegenwoordigd door :

a) Haar voorzitter van de gemeenteraad, de heer DESMET Dirk Jules Victor, wonende te 8550 
Zwevegem, Hinnestraat 19 G

b) Haar algemeen directeur, de heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, wonende te 8550 Zwevegem, 
Beekstraat 51, zijnde “de verkrijger”,
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waarbij de afstanddoener verklaart af te staan onder de gewone waarborgen als naar recht, en voor vrij, 
zuiver en onbelast van schulden, hypothecaire inschrijvingen of voorrechten, en tegen de opgenomen 
voorwaarden in de akte, het hierna vermeld onroerend goed aan de verkrijger overdraagt, meer bepaald : 
GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling 
Een perceel grond, gelegen aan de Bellegemstraat, zijnde een weg met daarin begrepen uitrustingswerken 
gelegen in een goedgekeurde verkaveling, volgens verkavelingsakte en volgens titel gekend op het kadaster, 
Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie D, deel van nummer 642/F/P0000 en thans gekend op het 
kadaster Zwevegem, eerste afdeling, Zwevegem, sectie D, nummer 642V2 P0000, voor een oppervlakte 
volgens meting van 1 are 49 centiare, zijnde het lot W, zoals weergegeven op het afbakeningsplan van de 
verkaveling, opgemaakt door landmeter A. CNOCKAERT te Wervik op 24 juni 2016.
De afstand geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de inlijving in het openbaar 
domein van de gemeente Zwevegem.
De afstand wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, op last voor de verkrijger om in te staan 
voor het onderhoud van de wegenis.
Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, 
uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn.
De kosten van de akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de afstanddoener (de verkavelaar).
Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 30 maart 2020. 

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond, zijnde een 
weg met daarin begrepen uitrustingswerken, gelegen in een goedgekeurde verkaveling aan de 
Bellegemstraat te 8550 ZWEVEGEM, door de heer en mevrouw Laurent VANDEWALLE VANDERHAEGHE – 
Edith HOLVOET aan de gemeente Zwevegem, opgemaakt door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, 
aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 
Kortrijk, Rijselsestraat 20, wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard.
Artikel 2
De afstand wordt toegestaan en aanvaard, zonder beding van prijs, op last voor de verkrijger om in te staan 
voor het onderhoud van de wegenis.
Artikel 3
De overdracht (kosteloze grondafstand) geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder 
voor de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem.
Artikel 4
De kosten van de akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de afstanddoener (de verkavelaar).
Artikel 5
Ontslag wordt verleend aan de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie, ambtshalve 
inschrijving te nemen bij de overschrijving van onderhavige akte.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 
de heer en mevrouw Laurent VANDEWALLE VANDERHAEGHE – Edith HOLVOET wonende Kannootdries 39 te 
8554 SINT-DENIJS, alsook aan Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, aandeelhouder van de besloten 
vennootschap “BOES & DEVAERE, Geassocieerde Notarissen”, Rijselsestraat 20 te 8500 KORTRIJK, om na 
het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te 
gaan tot het verlijden van de akte.
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7. Project Kappaertsite voor deeltijds kunstonderwijs (DKO), de Klim-Op en 
vakantiewerking.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017 betreffende centrale 

huisvestiging Kunstacademie in het kader van het snelverkennend onderzoek opgemaakt door de 
intercommunale Leiedal.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2017 betreffende het 
goedkeuren van de afsprakennota projectregie Kunstacademie Zwevegem met intercommunale Leiedal.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 mei 2018 betreffende de goedkeuring voor het aanstellen van een 
ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het bouwen en renoveren van de Kunstacademie te 
Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende kennisname nieuw standpunt 
nieuwbouw DKO en het on hold zetten van het dossier nieuwbouw op site De Brug.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2019 betreffende goedkeuren 
afsprakennota inzake projectregie "Kunstacademie 2.0" in het kader van de zelfstandige groepering 
Leiedal.

Verwijzingsdocumenten
- Voorbesprekingen in gemeenteraadscommissie III van 4 mei 2020.
- Voorbesprekingen in gemeenteraadscommissie III van 7 juli 2020.
- Toelichtende presentatie van Leiedal.
- Raming.

Situering
De gemeente wenst nieuwe infrastructuur in gebruik te nemen voor (1) de vakantiewerking, (2) 
buitengewoon basisonderwijs De Klim-op en (3) het deeltijds kunstonderwijs Zwevegem.

Motivering
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 (maximaal subsidiabele oppervlaktes) . 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 
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 de Kappaertsite geschikt om dit project te realiseren. Er zijn plannen opgemaakt door Leiedal om 
zo tot een ruwe raming te kunnen komen. De precieze invulling van de beschikbare lokalen en de 
oppervlakte per lokaal 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. In een 
basisscenario wordt uitgegaan van de nieuwbouw en verbouwingen en basis omgevingsaanleg 
(onmiddellijke schoolomgeving, overdekte speelplaats en fietsenstalling). In het uitgebreide scenario worden 
ook de omgevingswerken (ontharding, vergroening en dubbel gebruik van buitenruimte) meegerekend. 
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Voor de realisatie van het project DKO-Buitengewoon Basisonderwijs 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.

Financiële gevolgen
Overzicht scenario basis
Budgetjaar Raming incl. btw
Uitgaven 9.050.328,93 EUR
Subsidies 5.145.722,80 EUR
Netto investering 3.904.606,13 EUR

Overzicht scenario uitgebreid
Budgetjaar Raming incl. btw
Uitgaven 10.032.845,43
Subsidies 5.145.722,80 EUR
Netto investering 4.887.122,62 EUR

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara 
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, 
Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
9 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, 
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de piste van nieuwbouw op site De Brug definitief te verlaten en verklaart zich 
akkoord met de voorgestelde plannen voor het project op de Kappaertsite met een invulling voor deeltijds 
kunstonderwijs, buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en de vakantiewerking.
Artikel 2
De gemeente Zwevegem verklaart zich akkoord om voor het beschreven project op de Kappaertsite te 
werken via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester.

8. Goedkeuring schoolreglement 2020-2021 gemeentescholen Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid de artikelen 28 en 37.
- Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd 

door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de 
leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school.

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerp van schoolreglement 2020-2021. (bijlage_2020_29) 
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- Het schoolreglement basisonderwijs 2019-2020, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni en 23 
september 2019.

Motivering
Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen 
regelt tussen het schoolbestuur en 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
 Leerlingen begeleiding
Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van het college van 
burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde schoolreglement 2020-2021 voor het basisonderwijs 
(bijlage_2020_29) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het schoolreglement basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 
ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord.

9. Goedkeuring academiereglement 2020-2021 DKO Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60.

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerp van academiereglement 2020-2021. (bijlage_2020_30) 
- Het academiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 juli 2018.

Motivering
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.
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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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde academiereglement 2020-2021 voor het DKO (bijlage_2020_30) 
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter 
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 
akkoord.

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

Bevoegdheid
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.7.12 §2.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur artikel 41 en 42.
- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten.
- Decreet Integraal Waterbeleid.

Verzoek
Op 3 maart 2020 werd door BVBA Immo Taelman, de heer Taelman Lode, Schoolstraat 43, 8540 Deerlijk 
een aanvraag ingediend met betrekking tot het perceel gelegen langsheen de Otegemstraat nr. 289 te 
Zwevegem met als onderwerp: het verkavelen van gronden (9 loten) met wegenis.

Situering
Het perceel is gelegen langsheen de Otegemstraat nr. 289. De Otegemstraat (gemeenteweg) is de 
verbindingsweg tussen de kernen Zwevegem en Otegem. Het betrokken perceel is gelegen op het einde van 
een doodlopende zijstraat van de Otegemstraat, daarmee grenst het perceel aan de Kanaalweg (gewestweg 
N391) ten oosten van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Op het betrokken perceel bevindt zich een alleenstaande 
woning, die opgenomen is in de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. 
De aanvraag betreft het verkavelen van 9 loten voor (half)open woningen met wegenis na het slopen van de 
bestaande woning en het vellen van 4 hoogstammige bomen. Lot 9 wordt direct ontsloten via de 
Otegemstraat. De andere 8 loten worden ontsloten via een nieuw ontsluitingsweg (doodlopende straat), dat 
toekomstig openbaar domein zal worden. De ontsluitingsweg met een rooilijnbreedte van 8,75 m (5,17 
wegbreedte) wordt uitgevoerd met kleinschalig materiaal (waterdoorlatende betonstraatstenen). De 
bestaande voetpadverharding van de Otegemstraat wordt aangepast i.f.v. de aansluiting met de nieuwe 
weg. De ontworpen wegenis wordt aangelegd met een nieuwe riolering RWA (incl. buffer en 
knijpconstructie), DWA en nutsleidingen. De RWA-riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering van 
de Kanaalweg. De DWA-riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering van de Otegemstraat. In het 
begin van de nieuwe wegenis worden 6 parkeerplaatsen (2,50 m breed en 5 m diep) aangelegd met 
grastegels, dat eveneens toekomstig openbaar domein zal worden. Bijkomend worden de onverharde zones 
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buiten de loten ingezaaid met gras en beplant met 5 hoogstammige bomen (Quercus robur ‘Fastiglata 
Koster’, zuilvormige zomereik, zuileik) en heesters. 

Motivering
Het tracé van de aangevraagde wegenis is in overeenstemming met de noodzakelijke toegangswegen tot de 
nieuwe loten. Het geheel wordt ingericht in functie van de zwakke weggebruiker, enkel bestemmingsverkeer 
is mogelijk (doodlopende straat). De verkavelingsaanvraag betreft een efficiënt ruimtegebruik: 9 
eengezinswoningen voorzien op een perceel van 3.355 m² betreft een dichtheid van 26,80 woningen/ha. 
Elke woning wordt voorzien met een private tuin en minstens 1 parkeerplaats op eigen perceel onder de 
vorm van een inpandige garage, parkeerplaats op oprit of carport. Bijkomend worden 6 parkeerplaatsen 
langs de nieuw ontworpen ontsluitingsweg voorzien. Dit zijn 15 parkeerplaatsen voor 9 woningen, met name 
1,6 parkeerplaatsen per woning. Daarnaast wordt het vellen van 4 hoogstammige bomen gecompenseerd 
door het planten van 5 hoogstammige bomen en heesters in de onverharde zones die ook tot het openbaar 
domein zullen behoren. Uit bovenstaande argumenten blijkt dat het ontwerp in overeenstemming is met een 
goede verkeersafwikkeling en een beperkte groenaanleg. Gelet op de functie als erftoegangswegen en gelet 
op de bestaande en de nieuwe weginrichting kan hiermee akkoord gegaan worden. De beoordeling van de 
vergunningsaanvraag op het betrokken perceel zal gebeuren door het College van burgemeester en 
schepenen, rekening houdende met de vigerende wetgeving en de ruimtelijke draagkracht.

Advies
De dienst Publieke Ruimte van de gemeente Zwevegem bracht een gunstig advies uit op 23 april 2020.

BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, 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)
4 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
Artikel 1: 
De wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor de aanvraag voor het verkavelen van gronden (9 loten) 
op het einde van een doodlopende zijstraat van de Otegemstraat nr. 289 op naam van BVBA Immo 
Taelman, de heer Taelman Lode, worden goedgekeurd op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met 
de voorwaarden opgenomen in de verleende adviezen.

Artikel 2: 
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 
vergunningsaanvraag op naam van BVBA Immo Taelman, de heer Taelman Lode, conform de vigerende 
wetgeving inzake ruimtelijke ordening. 

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG.
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- Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening.
- Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere 

Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid 
betreft.

- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de 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.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, 

en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.
- Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het daarbij 

horende uitvoeringsbesluit (het “Energiebesluit”) van 19 november 2009.
- Besluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 betreffende Goedkeuring opdracht samenaankoop energie 

voor gebouwen van openbare besturen georganiseerd door Leiedal.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten samenaankoop elektriciteit – Leiedal.
- Opdrachtdocumenten samenaankoop aardgas – Leiedal.

Situering
In 2013 bundelden 10 steden en gemeenten zich via Leiedal om gezamenlijk energie (gas en elektriciteit) 
aan te kopen voor eigen gebouwen en openbare verlichting en dit voor de periode 2014 – 2017. Deze 
opdracht werd in 2017 opnieuw gevoerd voor de periode 2018 – 2020.
Naar aanleiding van het advies van de intergemeentelijke technische werkgroep en de beslissing van de raad 
van bestuur van 26 juni 2020 zou Leiedal als trekker opnieuw de markt bevragen om een gunstig aanbod 
van energieprijzen te bekomen voor de steden en gemeenten voor de periode 2021 – 2023, stilzwijgend 
verlengbaar met 1 jaar. 

Motivering
Het doel van deze samenaankoop is te komen tot betere energiecontracten:
 door een groot volume gezamenlijk aan te bieden
 door beter in te spelen op nieuwe marktmogelijkheden
 door een betere risicospreiding door te werken met indekopties bij hoogspanningsaansluitingen
 door offertes van meerdere kandidaat-leveranciers te verzamelen
Aan het AGB, Transfo vzw, OCMW, Rode Kruis Zwevegem, de Kerkfabrieken, OC ‘s, verenigingen OC De 
Brug en verschillende sportverenigingen werd gevraagd om een mandaat te geven zodat de facturen inzake 
elektriciteit en/of gas rechtstreeks naar de vereniging kunnen worden opgestuurd. Door Leiedal wordt 
voorgesteld om te werken met een raamovereenkomst, waarbij alle effectief gepresteerde uren worden 
aangerekend, maar met een maximaal geraamd bedrag. Deze kost wordt verdeeld over de deelnemende 
gemeenten. Het vooropgesteld geraamd bedrag aan te leveren uur prestaties wordt vastgelegd op 1.000,00 
euro. Voorgaande samen aankoop energie werd geraamd op volgende verbruiken, deze cijfers waren van 
belang om de groepsaankoop te doen met de verschillende gemeentes via Leiedal. Hoe groter de inhoud 
van het contract hoe beter de energieprijzen uiteraard. 
Dit is alvast de raming van voorbije jaren:
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2018 - 2019 - 2020 (Elektriciteit) 611000 2.360.660,00 euro
2018 - 2019 - 2020 (Gas) 611100 518.580,00 euro

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 
rekening

Raming incl. btw

2021 niet meer btw plichtig 011000 613002 1.000 euro

Gunningsprocedure
Europese openbare aanbesteding

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad verleent mandaat en goedkeuring aan de intercommunale Leiedal als aanbestedende 
overheid voor de begeleiding van de intergemeentelijke samenaankoop energie en dit voor een maximaal 
geraamd bedrag van 1.000 euro.
Artikel 2
Een gunningsprocedure wordt georganiseerd voor een samengevoegde opdracht van levering van energie 
ten behoeve van de gemeente, het OCMW Zwevegem en de verschillende deelnemers voor een periode 
vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2023, eventueel 
stilzwijgend verlengbaar met 1 jaar.
Artikel 3
De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de 
nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder.
Artikel 4
Alle deelnemers zijn zelf  verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de 
leveringen op hun eigen afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht.
Artikel 5
De verschillende deelnemers en Leiedal worden in kennis gesteld van het gunningsbesluit.

12. Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden 
in de gemeente Zwevegem voor 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.
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- 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 het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2019 betreffende goedkeuring 

opdracht en gunning voor de aanstelling ontwerper voor het opmaken ontwerp voor de renovatie en 
aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2020, Arcadis Belgium nv, Koningsstraat 80 te 1000 
Brussel met ondernemingsnummer BE 0426.682.709, tegen een ereloonpercentage van 4,90 % van de 
kostprijs van de werken, gegund door middel van een aanvaarde factuur.

Verwijzingsdocumenten
Ontwerpbundel van Arcadis Belgium nv houdende plannen, bestek BE0119000006 en raming voor heraanleg 
voetpaden 2020.

Motivering 

Voor de heraanleg van voetpaden 2020 werd door Arcadis Belgium nv uit Gent, in overleg met dienst groen 
en wegen, bestek nummer BE0119000006 opgemaakt met een totale raming van 578.250,45 euro excl. btw 
of 699.683,04 euro incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 
een openbare procedure.
Er zijn herstellingswerken gepland aan voetpaden (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.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar Investerings-
project

Beleidsitem Algemene 
rekening

Actie Raming incl. btw 
verlegd

2020 020000-6 020000 225007 323 699.683,04 euro

Gunningsprocedure
Openbare procedure

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2020, bestek nr. BE0119000006, opgemaakt door Arcadis Belgium nv te Gent met een totale 
raming van 578.250,45 euro excl. btw of 699.683,04 euro incl. btw verlegd.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van een openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-6 – BI 020000 – AR 225007 – AC 
323 van het budget 2020.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper.
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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.

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

het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten
Opdrachtdocumenten pr-rda-20-09 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst groen en wegen.

Motivering 

Jaarlijks dienen onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd te worden aan de voetpaden, aanhorigheden 
en trage wegen van de gemeente Zwevegem, dit volgens een welbepaalde planning, opgemaakt door de 
dienst groen en wegen. In diverse verkavelingen dienen de secundaire wegenis en/of voetpaden aangelegd 
of gerenoveerd te worden. Onder secundaire wegenis dient verstaan te worden: het realiseren van 
voetpaden, parkeerstroken en wandelwegen evenals 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 inclusief ereloon. 
Hiervoor werden opdrachtdocumenten pr-rda-20-09 opgemaakt waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te 
gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen
Overzicht

Kredietjaar Investeringsproject Beleidsitem
Algemene 
rekening

Actie Raming incl. btw

2021-2025 IP 020000-6 020000 225007 323 81.675,00 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Principiële goedkeuring wordt verleend 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, conform 
opdrachtdocumenten pr-rda-20-09 met een totale raming van 67.500,00 euro excl. btw of 81.675,00 euro 
incl. btw.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-6 – BI 020000 – AR 225007 – AC 
323 van het krediet 2021-2025.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast een ontwerper aan te stellen conform de 
bepalingen opgenomen in de opdrachtdocumenten.

14. Kennisname en bemerkingen betreffende Openbaar vervoerplan - Vervoerregio Kortrijk.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
Kennisname college van burgemeester en schepenen van dinsdag 26 mei 2020 betreffende het verslag van 
de Vervoerregio Kortrijk, bilateraal overleg - Openbaar vervoerplan 2021 van 29 april 2020.

Verwijzingsdocumenten
- 20200604_Presentatie_OV plan 2021_VVR_Kortrijk_gemeenteraad.
- Zwevegem gemeentefiche (1).
- Schematisch-Kaart_VVRKORTRIJK_KNAN_weekdag_spits_V2.
- Schematisch-Kaart_VVRKORTRIJK_KNAN_weekdag_dal_V2.
- Schematisch-Kaart_VVRKORTRIJK_KNAN_zaterdag_V2.
- Schematisch-Kaart_VVRKORTRIJK_KNAN_zondag_V2.
- Bijlage B2_200410 VVR Kortrijk Overzicht goed te keuren netwerk KN-AN.
- A3 - 7 - Voorstel Vervoer op Maat.
- Bijlage X Fiches VoM.
- Vervoerregio Kortrijk - bevraging raadsleden 20200528 inclusief totaaltabel.

Situering
De opmaak van het openbaar vervoerplan 2021 maakt onderdeel uit van de opmaak van het regionale 
mobiliteitsplan 2030. Het openbaar vervoerplan 2021 dat vandaag voorligt is een korte termijnplan, dat 
wordt uitgewerkt vanuit een budgetneutraal kader. Dit betekent dat op korte termijn bij de uitwerking van 
het openbaar vervoerplan gewerkt moet worden met de financiële middelen die vroeger binnen de regio 
beschikbaar waren voor de organisatie van het openbaar vervoer. De komende jaren worden er voor de 
uitwerking van het vervoer op maat (VoM) extra middelen voorzien. Daarnaast wordt de manier waarop in 
de regio het openbaar vervoer moet worden georganiseerd op lange termijn verder uitgewerkt in het 
regionale mobiliteitsplan dat een horizon heeft tot 2030 en zelfs verder kijkt naar 2050.

Verzoek
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Verzoek tot kennisname van het openbaar vervoerplan 2021 – Vervoerregio Kortrijk, namens Departement 
Mobiliteit & Openbare werken van de Vlaamse Overheid, gegeven op 9 juni 2020. Hierbij liggen de scenario’s 
voor binnen het openbaar vervoerplan 2021 waarbij zowel de huidige als toekomstige bediening openbaar 
vervoer met buslijnen in Zwevegem is samengevat. 

Motivering
De opmaak van het vervoerplan 2021 – Vervoerregio Kortrijk is gestart in juli 2019 met een voorstel van De 
Lijn voor het kern- en het aanvullend net. De Lijn heeft dit voorstel opgemaakt op basis van de principes 
basisbereikbaarheid (focus op frequentie en cadans, bundeling van assen).
In de huidige werking van de Lijn zijn volgende buslijnen actief:

1. Buslijn 91 Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem  (60 min. spitsuur / 120 min. daluur week, 4 à 
6 ritten weekend)

2. Buslijn 92 Kortrijk – Zwevegem – Otegem – Avelgem  (functioneel 9 ritten/week, 3 à 4 ritten 
weekend)

3. Buslijn 93 Kortrijk – Zwevegem – St.Denijs – Spiere  (60 min. spitsuur week/ 3 à 5 ritten weekend)
In het nieuwe aanbod binnen het voorstel volgens de basisbereikbaarheid vervoerplan 2021 ligt volgend 
voorstel op tafel:

1. Buslijn 91 Kortrijk – Zwevegem – Heestert – Avelgem wijzigt naar kernnet met een bediening om de 
30 min. week / 60 min. weekend. De busverbinding Kortrijk naar Avelgem via Zwevegem wordt 
hierdoor opgewaardeerd met een frequentere bediening.

2. Buslijn 92 Kortrijk – Zwevegem – Otegem – Avelgem  wijzigt naar aanvullend net met een bediening 
van 6 ritten/week tijdens de schoolspits, bediening tijdens het weekend valt weg. De buslijn volgt 
voortaan zijn route via Kortrijk, Zwevegem, Deerlijk, Ingooigem, Otegem, Avelgem waardoor een 
rechtstreekse verbinding tussen kern Zwevegem en kern Otegem weg valt. Er zal dus voor 
busreizigers rekening moeten worden gehouden met deze omrijdfactor, alsook met het wegvallen 
van de bediening tijdens daluren en weekend.

3. Buslijn 93 Kortrijk – Zwevegem – St.Denijs – Spiere  wijzigt naar aanvullend net met een bediening 
van 3 ritten/week tijdens de schoolspits, bediening tijdens het weekend valt weg. De buslijn volgt 
dezelfde route als voorheen. Er zal dus voor busreizigers rekening moeten worden gehouden met 
het wegvallen van de bediening tijdens daluren en weekend.

Parallel aan het proces voor het kern- en aanvullend net, waarbij de nieuwe buslijnen worden voorgesteld, is 
een voorstel vervoer op maat (VoM) uitgewerkt voor de “blinde vlekken” die ontstaan waar bediening van de 
Lijn verminderd en/of afgebouwd wordt. De “blinde vlekken” met geringe en/of geen bediening liggen vooral 
in deelgemeente Moen, St-Denijs en Otegem. Op basis van analyse van de bestaande belbusgegevens en 
afdekking van het kern- en aanvullend net (“blinde vlekken”) is een eerste voorstel uitgewerkt door het 
studieteam. Het resultaat is het voorstel VoM  zoals dit vandaag voorligt en principieel is goedgekeurd op de 
Vervoerregioraad van 29 mei.
De voorstellen worden aan de gemeenteraad ter kennisgeving voorgelegd, maar tevens om de diverse 
fracties en raadsleden de kans te geven om hun opmerkingen te formuleren.
Na rondvraag tijdens de zitting werden onderstaande opmerkingen genoteerd en werd door alle fracties 
unaniem gevraagd om deze bemerkingen over te maken aan de vervoerregioraad.
- Algemeen wordt gesteld dat het nieuwe plan zeker geen stimulans is om meer het openbaar vervoer te 

nemen.  
- Er wordt opgemerkt dat de steden en gemeenten die over een treinverbinding beschikken worden 

opgewaardeerd ten nadele van de kleinere en afgelegen gemeenten.
- Het woord “basisbereikbaarheid” dekt voor onze gemeente zeker de lading niet.
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- De oppervlakte van de “blinde vlekken” voor onze gemeente is zeer groot. Sint-Denijs is hierbij zelfs 
volledig van de kaart gevallen.

- Het VoM plan is op vandaag zeer onduidelijk en weinig concreet.
- De afbouw van lijn 92. De verbinding naar Otegem, waarbij zowel een aantal haltes wegvallen als de 

verbindingen in het weekend, is onaanvaardbaar.
- De afbouw van lijn 93. De verbinding naar Moen en Sint-Denijs. Deze lijn wordt frequent gebruikt door 

de jongeren die in home “Ten Dries” verblijven enerzijds, en in het weekend door hun ouders of andere 
bezoekers. Dit zou in de toekomst wegvallen. Dit is eveneens onaanvaardbaar.

- De gemeenteraad wil een grondige bijsturing van het voorgestelde plan en zal tot nader order zijn 
goedkeuring hieraan niet verlenen.

BESLUIT

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar vervoerplan 2021 - vervoerregio Kortrijk en formuleert 
volgende bemerkingen:
- Algemeen wordt gesteld dat het nieuwe plan zeker geen stimulans is om meer het openbaar vervoer te 

nemen.  
- Er wordt opgemerkt dat de steden en gemeenten die over een treinverbinding beschikken worden 

opgewaardeerd ten nadele van de kleinere en afgelegen gemeenten.
- Het woord “basisbereikbaarheid” dekt voor onze gemeente zeker de lading niet.
- De oppervlakte van de “blinde vlekken” voor onze gemeente is zeer groot. Sint-Denijs is hierbij zelfs 

volledig van de kaart gevallen.
- Het VoM plan is op vandaag zeer onduidelijk en weinig concreet.
- De afbouw van lijn 92. De verbinding naar Otegem, waarbij zowel een aantal haltes wegvallen als de 

verbindingen in het weekend, is onaanvaardbaar.
- De afbouw van lijn 93. De verbinding naar Moen en Sint-Denijs. Deze lijn wordt frequent gebruikt door 

de jongeren die in home “Ten Dries” verblijven enerzijds, en in het weekend door hun ouders of andere 
bezoekers. Dit zou in de toekomst wegvallen. Dit is eveneens onaanvaardbaar.

- De gemeenteraad wil een grondige bijsturing van het voorgestelde plan en zal tot nader order zijn 
goedkeuring hieraan niet verlenen.

Artikel 2
De bemerkingen, geformuleerd door de verschillende gemeenteraadsfracties, worden door de dienst 
mobiliteit overgemaakt aan de vervoerregioraad.

15. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De zitting wordt gesloten om 21.52 uur.

Namens de gemeenteraad:

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