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1. Kennisname verslagen adviesraden.

De raad neemt kennis van het verslag van de Minaraad d.d. 1 september 2020.

2. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 gemeente.

De gouverneur heeft de jaarrekening 2019 van de gemeente Zwevegem goedgekeurd. Het nazicht van dit 
beleidsrapport heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot enkele technische bemerkingen.
De eerste technische bemerking heeft betrekking op een kredietoverschrijding. De gerealiseerde uitgave in 
de rubriek ‘aflossingen financiële schulden’ in schema J5 ‘De liquiditeitenrekening’ is groter dan de uitgave 
voorzien in het eindbudget. Dit heeft betrekking op een toegestane lening t.b.v. 2.542.464,01 euro aan het 
autonoom gemeentebedrijf Zwevegem (AGB Zwevegem). De gemeente Zwevegem heeft in het verleden 
(2010 en 2012) een recht van erfpacht verleent aan het AGB Zwevegem. De lange termijnvordering van 
deze erfpacht werd toen echter niet in de boekhouding opgenomen. Conform boekingsfiche 6311 dient bij 
de erfpachtgever de activa weggeboekt te worden uit de balans en dient in ruil een vordering op toegestane 
lening te worden geboekt. Dit werd in de rekening 2019 rechtgezet, maar er waren geen kredieten hiervoor 
voorzien in de laatste budgetwijziging.
De tweede technische bemerking heeft betrekking op een transactie die niet aan de juiste ESR (economische 
sectorcode) gekoppeld was, dit werd intussen rechtgezet.

3. Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2021 en financiële verdeelsleutel.

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de dotatie 2021 ten behoeve van de 
hulpverleningszone Fluvia. De dotatie voor de exploitatie bedraagt 687.420,00 euro. De dotatie voor de 
investeringen bedraagt 502.740,00 euro. De hulpverleningszone Fluvia (sedert 1 januari 2015) wordt onder 
meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. De gemeenteraad van Zwevegem keurde 
op 27 oktober 2014 de financiële verdeelsleutel goed van 6,84% dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia. 
De investeringstoelage wordt in 2021 opgesplitst in gewone investeringen t.b.v. 92.340,00 euro en 
kazernering t.b.v. 410.400,00 euro. Met betrekking tot de kazernering werd geopteerd voor een collectieve 
investering via Fluvia. De kazerneringstoelage in 2020 wordt door de zone niet opgevraagd, maar wordt 
verschoven naar 2021.

4. Toekenning toelage 2020 ten behoeve van de adviesraad voor groen en bebloeming.

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de 
ondersteuning van hun werking.
Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke subsidiereglementen en op advies van 
adviesraden.
Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan 
de gemeenteraad.
Dit betreft de jaarlijkse toelage voor de adviesraad voor groen en bebloeming, voor een totaal bedrag van 
825,00 euro werkingstoelage en 500,00 euro voor de jaarlijkse groen- en bebloemingsactie.
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5. Goedkeuring subsidies sport 2020.

De sporttoelagen worden jaarlijks berekend op basis van de door de sportclubs ingediende gegevens. De 
subsidies worden verwerkt via het computerprogramma Subsidio. Dit programma wordt niet meer 
ondersteund door de producent. Daarom wilden we niet het risico nemen dat er fouten zouden gebeuren bij 
de verwerking. 
Een nieuw programma aanschaffen was geen optie omdat de subsidiereglementen momenteel volledig 
herwerkt worden. Dit zou een onverantwoorde investering zijn.
In nauw overleg met de sportraad werd beslist om voor elke sportvereniging het gemiddelde te berekenen 
van hun toelagen van de voorbije drie jaren. Deze werkwijze werd toegepast voor de beleidssubsidies (ook 
werkingssubsidie voor erkende sportclubs genoemd), de forfaitaire toelagen, de impulssubsidie (ook 
subsidies voor jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren genoemd), de kampioenschappen van Zwevegem, 
het algemeen sportpromotiebudget, de projectsubsidies en de sportraadtoelage. 
Voor de werkingssubsidie volgens parametersysteem, gebaseerd op een uitgebreid puntensysteem, werd het 
gemiddelde van de voorbije vijf jaren berekend omdat deze toelagen jaarlijks iets meer schommelen.
De sporttoelagen die niet berekend worden via Subsidio werden verder berekend conform het bestaande 
reglement. Het betreft de jeugdsportstimulanstoelage. 
Het vinkenkampioenschap dat jaarlijks door een andere vereniging wordt georganiseerd, kon niet doorgaan 
in 2020 wegens corona. De organisatietoelage wordt niet toegekend.
Het totaal van alle toelagen bedraagt 122.370,41 euro.

6. Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in de 
verkaveling NV Patriver, gelegen langs de Processieweg te Moen, namelijk "Antoinette 
Vandenbulckestraat". 

De gemeenteraad van 28 oktober 2019 keurde de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken goed voor het 
verkavelen van gronden (25 loten), langsheen de Processieweg te Moen.
De Processieweg bevindt zich tussen de Kapellestraat, Sportstraat en Moenplaats in de kern van Moen.
De verkaveling betreft enerzijds het verkavelen van 25 loten voor geschakelde ééngezinswoningen in 4 
rijen/blokken evenwijdig met de Processieweg en anderzijds het voorzien van een projectzone voor 
meergezinswoningen aan de oostzijde van het perceel.
Er wordt voorzien in de aanleg van een nieuwe rijweg tussen de Processieweg en de projectzone voor 
meergezinswoningen.
Evenwijdig met de Processieweg worden 2 zijwegen aangelegd.
Aan de nieuw aan te leggen hoofdstraat en de 2 zijstraten dient een straatnaam gegeven te worden.
Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de straatnaam “Antoinette 
Vandenbulckestraat” aan de nieuw aan te leggen straten in de verkaveling, gelegen langsheen de 
Processieweg te Moen.

7. Goedkeuring ontwerp van notariële akte houdende formalisering van de inbreng in natura 
naar aanleiding van de toetreding van de gemeente Zwevegem voor de activiteit openbare 
verlichting tot Gaselwest en kennisneming beslissing Gaselwest.

De gemeenteraad van 28 oktober 2019 keurde de inbreng van de openbare verlichtingsinstallaties in de 
Assets van de distributienetbeheerder Gaselwest goed met kennisname van het bijhorend reglement ‘Fluvius 
openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’.
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Dit betekent dat de gemeente Zwevegem haar openbare verlichting overdraagt aan Gaselwest en in ruil een 
vergoeding krijgt in cash en in aandelen.
De raad van bestuur van Gaselwest heeft op 12 december 2019 beslist tot kapitaalverhoging.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 12 december 2019 werd de 
gemeente Zwevegem aanvaard als deelnemer voor de activiteit openbare verlichting met ingang op 12 
december 2019.
Door het inbrengverslag van de raad van bestuur van Gaselwest, het inbrengverslag van de commissaris en 
notulen van de buitengewone algemene vergadering, bestaat de inbreng voor de gemeente uit een 
definitieve inbrengwaarde van 1.320.716,37 euro, vertegenwoordigd door hetzij 39.621 aantal aandelen Aov 
en 330.191,37 euro in cash.
Op 14 februari 2020 heeft de gemeente het cashgedeelte voor een bedrag van 330.191,37 euro ontvangen 
van Gaselwest.
Nu ontvingen wij het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de vaststelling van de 
verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van notariële akte houdende 
formalisering van de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding van de gemeente Zwevegem voor 
de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard gaande kapitaalverhoging en 
kennisneming beslissing Gaselwest.

8. Principebeslissing bovenlokale oplossing doortocht Heestert en ontsluiting Moen.

De voorbije jaren werd met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omleidingsweg Moen 
gezocht naar een lokale duurzame mobiliteitsoplossing voor de ontsluiting van de bedrijvenzone Moen-
Trekweg en IMOG. De huidige lokale ontsluiting van vrachtverkeer via de Sluislaan botst immers met 
bovenlokale beleidsopties van een Habitatrichtlijngebied langs het kanaal Bossuit-Kortrijk, t.h.v. de 
Vaarttaluds en het Orveytbos. Anderzijds zorgt het  vrachtverkeer doorheen de kern van Moen lokaal voor 
teveel hinder en onveiligheid in de kern. Daarnaast hebben ook Heestert en bij uitbreiding Avelgem te 
kampen met heel wat overlast naar aanleiding van zwaar doorgaand vrachtverkeer en deze problemen 
zullen niet worden opgelost met een lokale oplossing voor Moen. 
Een bovenlokale oplossing dringt zich meer dan ooit op ingevolge het steeds toenemend vrachtverkeer in 
het algemeen, o.a. door bijkomende bedrijvigheid en bijkomende bedrijventerreinen in Kluisbergen, Avelgem 
en Zwevegem.
De gemeente Zwevegem en de gemeente Avelgem hebben hiervoor onderling overleg gepleegd en zijn 
beiden overtuigd van de absolute noodzaak om bij hoogdringendheid dergelijke bovenlokale oplossing te 
laten uitwerken.
Hiervoor bestaat een breed en gemeenschappelijk draagvlak.
In afwachting dat de mogelijkheden voor een bovenlokale oplossing onderzocht worden en desgevallend 
geconcretiseerd worden is het aangewezen de thans lopende gemeentelijke RUP-procedure (gemeente 
Zwevegem) op te schorten.
De gemeenteraad vraagt nu aan de Vlaamse regering om snel een structurele en duurzame oplossing uit te 
werken, voor de mobiliteitsproblematiek van de doortocht van het centrum van Heestert enerzijds en van 
het bedrijventerrein “Trekweg” alsook van de Intercommunale Imog in het bijzonder en van het zwaar 
vrachtverkeer in het centrum van Moen anderzijds, in overleg met de gemeenten Zwevegem en Avelgem.
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9. Goedkeuring afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen.

In 2019 sloot het lokaal bestuur Zwevegem een samenwerkingsovereenkomst af met sociaal verhuurkantoor 
(SVK) De Poort. Beide partijen kwamen overeen dat er op Zwevegems grondgebied in de periode 2020-2022 
maximaal 10 bijkomende woningen op de private woningmarkt kunnen verhuurd worden via het SVK.  
De SVK-sector heeft een centrale rol binnen het streven naar meer betaalbare en kwaliteitsvolle 
huurwoningen op de private huurmarkt. De kwaliteit van een woning is dan ook een belangrijk element 
tijdens de onderhandelingen met een eigenaar over een mogelijke inhuurname. Het is belangrijk dat het SVK 
om deze onderhandelingen te kunnen afsluiten beschikt over een goede, onafhankelijke en objectieve 
inschatting van de kwaliteit van de aangeboden woning. 
De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten Lokaal Woonbeleid, de gemeenten en de Vlaamse overheid 
hebben een gedeelde bevoegdheid en verantwoordelijkheid in het woningkwaliteitsbeleid. Door de krachten 
te bundelen kan de woningkwaliteit op de huurmarkt aanzienlijk verbeteren. Daarom engageert het 
intergemeentelijk samenwerkingsproject zich ertoe systematisch en op korte termijn  
conformiteitsonderzoeken uit te voeren in de woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK. De 
gemeente beslist op basis van de vaststellingen van het intergemeentelijk project over de afgifte van het 
conformiteitsattest. Het SVK verbindt er zich toe om systematisch conformiteitsonderzoeken aan te vragen, 
enkel conform bevonden woningen te verhuren, de eigenaars te ondersteunen inzake woningkwaliteit en 
hen de weg te wijzen naar bestaande gemeentelijke en gewestelijke premiestelsels. De Vlaamse overheid 
zorgt tenslotte voor een omkadering afgestemd op de lokale behoeften, bijvoorbeeld door vormingen en 
bijscholingen te organiseren of mee te werken aan informatiesessies voor eigenaars-verhuurders.
Het lokaal bestuur wil inzetten op betaalbaar en kwalitatief wonen voor haar inwoners door in te zetten op 
een voldoende groot sociaal huuraanbod. 
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het afsprakenkader met vzw De Poort – Woonwijs 
en Wonen Vlaanderen.

10. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd.


