
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 OKTOBER 2020

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

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur.

Bij aanvang van de zitting stelt de voorzitter voor om volgend punt bij hoogdringendheid aan 
de agenda toe te voegen:
‘Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende de 
organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020.’
De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel en beslist om dit dossier te 
behandelen als agendapunt nr. 1.

1. Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende de 
organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Nieuwe gemeentewet, artikel 134 §1
- Besluit van de burgemeester van 16 april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de 

gemeente en OCMW-raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
- Besluit van de burgemeester van 24 april 2020 betreffende aanpassing van de politieverordening van 16 

april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de gemeente- en OCMW-raad om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende bekrachtiging van het besluit van de 
burgemeester van 16 april 2020 en 24 april 2020 betreffende het besloten en virtueel karakter van de 
gemeente- en OCMW-raad om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6012-3807-0946-8034.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6012380709468034


- Besluit van de burgemeester van 16 september 2020 betreffende opheffen van de besluiten van de 
burgemeester van 16 en 24 april 2020 betreffende de aangepaste organisatie van de gemeente- en 
OCMW-raad met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 + organisatie 
van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf september 2020.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende bekrachtiging van het besluit van de 
burgemeester van 16 september 2020 betreffende de aangepaste organisatie van de gemeente- en 
OCMW-raad met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 + organisatie 
van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf september 2020.

- Besluit van de burgemeester van 26 oktober 2020 betreffende opheffen van het besluit van de 
burgemeester van 16 september 2020 betreffende de aangepaste organisatie van de gemeente- en 
OCMW-raad met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 + organisatie 
van de vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020.

Motivering
In uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals de coronacrisis, kan de burgemeester omwille van 
de openbare gezondheid politieverordeningen nemen in plaats van de gemeenteraad. 
Op 16 en 24 april 2020 vaardigde de burgemeester een politieverordening uit om de vergaderingen van de 
bestuursorganen virtueel via videoconference te organiseren en in besloten zitting. Op 16 september 2020 
vaardigde de burgemeester een politieverordening uit waarbij het opnieuw mogelijk werd om fysieke 
vergaderingen van de bestuursorganen te organiseren, zij het met een beperkt publiek van 20 personen. 
Gezien de snel evoluerende gezondheidssituatie en met het oog op de bescherming van de openbare orde 
en de volksgezondheid is het aangewezen om de vergaderingen van de diverse bestuursorganen opnieuw 
digitaal te organiseren. De vereiste openbaarheid wordt gewaarborgd door een audiovisuele livestream. De 
democratische waarborgen uit de regelgeving zoals tegensprekelijk debat, openbaarheid van de vergadering 
(indien van toepassing) of correct verloop van beraadslaging en stemming worden verzekerd.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Het besluit van de burgemeester dd. 26 oktober 2020 betreffende opheffen van het besluit van de 
burgemeester van 16 september 2020 betreffende de aangepaste organisatie van de gemeente- en OCMW-
raad met het oog op het beperken van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 + organisatie van de 
vergaderingen van de bestuursorganen vanaf 26 oktober 2020, wordt bekrachtigd.

2. Kennisname verslagen adviesraden.

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

3. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring rekening 2019 gemeente.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 332, §1, derde lid.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende Gemeente Zwevegem - vaststellen jaarrekening 
+ doelstellingenrealisatie 2020.

Verwijzingsdocumenten
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Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019 van de 
gemeente Zwevegem.

Motivering
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 AGB 
Zwevegem. De gemeente Zwevegem heeft in het verleden (2010 en 2012) een recht van erfpacht verleend 
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 weg-geboekt 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.

BESLUIT

Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over 
het financiële boekjaar 2019 van de gemeente Zwevegem.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 67 en 68 en artikel 134.
- Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 

hulpverleningszones.
- Prezoneraad hulpverleningszone Fluvia van 26 september 2014 betreffende goedkeuring verdeelsleutel.
- Zoneraad hulpverleningszone Fluvia van 28 juni 2019 betreffende goedkeuring meerjarenplanning 2020-

2025.
- Zoneraad hulpverleningszone Fluvia van 25 september 2020 betreffende goedkeuring budget 2021.

Motivering
Artikel 68 van de wet betreffende de civiele veiligheid stelt dat voor de financiering van de 
hulpverleningszone de gemeentelijke dotatie wordt vastgelegd op basis van een overeenkomst tussen de 
betrokken gemeenteraden. De zoneraad van de hulpverleningszone Fluvia heeft in zitting van 28 juni 2019 
de meerjarenplanning 2020-2025 besproken en goedgekeurd.
De hulpverleningszone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. Er 
wordt een splitsing gemaakt tussen exploitatie en investeringstoelage. De investeringstoelage wordt 
opgesplitst in gewone investeringen t.b.v. 92.340,00 euro en kazernering t.b.v. 205.200,00 euro. Met 
betrekking tot de kazernering werd geopteerd voor een collectieve investering via Fluvia. De dotatie wordt 
aldus verhoogd maar de verdeelsleutel tussen de steden/gemeenten van Fluvia blijft ongewijzigd.
De kazerneringstoelage in 2020 wordt door de zone niet opgevraagd, maar wordt verschoven naar 2021.  

Financiële gevolgen
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Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Raming incl. 
btw

2021 041000 649400 687.420,00 EUR
2021 041000 664300 502.740,00 EUR

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeente Zwevegem verleent goedkeuring aan de dotatie 2021 voor de hulpverleningszone Fluvia:
 dotatie voor exploitatie = 687.420,00 euro;
 dotatie voor investeringen = 502.740,00 euro.

Artikel 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de zone en 
de erin aangebrachte wijzigingen worden, binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter 
goedkeuring overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I - laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge;
- de hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 23°.

Situering
De jaarlijkse aanvraag voor toelage kadert niet binnen een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. 
Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 

Verzoek
Jaarlijks verzoek tot het toekennen van een toelage aan de adviesraad voor groen en bebloeming.

Verwijzingsdocumenten
Overzicht toelagen t.b.v. dienst financiën. (bijlage_2020_37) 

Motivering
De adviesraad voor groen en bebloeming doet een aanvraag tot het verkrijgen van 2 jaarlijkse toelagen. 
Enerzijds is er de gewone werkingstoelage en anderzijds is er de toelage voor de jaarlijkse groen- en 
bebloemingsactie. De toelage voor de bebloemingsactie is voor 2020 een lager bedrag omdat de 
prijsuitreiking coronaproof moet georganiseerd worden en omwille van de wijziging van waardebons naar 
Zwevegemse BonZ, wat een andere vorm van interne facturatie tot gevolg heeft. 

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar
Investerings-

enveloppe
Beleidsitem

Algemene 
rekening

Actie Toelage

2020 - 068000 649300 -
825,00 euro 

(werkingstoelage)

2020 - 068000 649300 -
500,00 euro 

(bebloemingsactie)
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BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de adviesraad voor groen en bebloeming wordt, voor het dienstjaar 2020, een toelage toegekend, zoals 
vermeld in bijlage (bijlage_2020_37). 
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik moet 
gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij 
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

6. Goedkeuring subsidies sport 2020.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41, 23°. 
- Subsidiereglementen sport goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2008. 
- Reglement werkingssubsidies voor erkende sportverenigingen goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 

december 2008.
- Subsidiereglement jeugdsportbegeleiders en -coördinatoren goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 

december 2008. 

Situering
De sporttoelagen vermeld op de lijsten in bijlage, kaderen binnen bestaande gemeentelijke 
subsidiereglementen. Echter, omdat het computerprogramma “Subsidio” dat de clubaanvragen verwerkt, 
niet meer ondersteund wordt door de producent, werd geen foutenrisico genomen en werd voor elke 
sportvereniging het gemiddelde berekend van de toelagen van de voorbije 3 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 5 jaren berekend omdat deze toelagen jaarlijks iets meer schommelen.
Het feit dat de subsidiereglementen zullen gewijzigd worden, lag mee aan de basis van deze beslissing. Een 
tijdelijk nieuw verwerkingsprogramma laten maken, zou immers een onverantwoorde investering zijn.
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 
wegens corona. De organisatietoelage werd niet toegekend.

Verzoek
Jaarlijks verzoek van verschillende organisaties voor het verkrijgen van een toelage.

Verwijzingsdocumenten
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Verschillende lijsten in bijlage van toelagen 2020. (bijlage_2020_38.1)  (bijlage_2020_38.2)  
(bijlage_2020_38.3) (bijlage_2020_38.4)  (bijlage_2020_38.5)  (bijlage_2020_38.6)  (bijlage_2020_38.7)  
(bijlage_2020_38.8) 

Advies
- Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
- De sportraad adviseerde in zitting van 29 september deze berekeningswijze op basis van gemiddelde 

toelagen van de afgelopen jaren, positief.

Motivering
Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties nodig zijn om de werking te verzekeren.

Financiële gevolgen

Overzicht

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 
rekening

Actie Toelage

2020 074000 649300 122.370,41 EUR

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de organisaties, vermeld op de lijsten in bijlage (bijlage_2020_38.1) (bijlage_2020_38.2) 
(bijlage_2020_38.3) (bijlage_2020_38.4) (bijlage_2020_38.5) (bijlage_2020_38.6) (bijlage_2020_38.7) 
(bijlage_2020_38.8), wordt voor het dienstjaar 2020, een toelage toegekend.

Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het 
gebruik moet gerechtvaardigd worden.

Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij 
deze terug te betalen.

Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

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

Bevoegdheid
- Decreet van 29 november 2002, houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 

van de namen van de openbare wegen en pleinen.
- Besluit van de Vlaamse regering d.d. 23 juli 1997 tot bescherming van de namen van de openbare wegen 

en pleinen.

Juridische grond
- Onderrichtingen van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in 

het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998.
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- Bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur d.d. 22 december 2017.
- Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende goedkeuring van de wegenis-, riolerings- en 

omgevingswerken voor het verkavelen van gronden (25 loten) langsheen de Processieweg te Moen op 
naam van NV Patriver.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2019 houdende afleveren van de 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (25 loten) met wegenis, gelegen Processieweg te 
Moen.

Verwijzingsdocumenten
- Inplantingsplan wegeniswerken.
- Liggingsplan verkaveling Processieweg Moen.
- Verkavelingsplan – VK met wegenis – 25 loten – Processieweg. 
- Plan voorstel straatnaamgeving VK PATRIVER – Processieweg te Moen.
- Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgevingen.

Situering
De verkaveling is gelegen langs de Processieweg. De Processieweg (gemeenteweg) bevindt zich tussen de 
Kapellestraat, Sportstraat en Moenplaats in de kern van Moen, ten zuiden van de gemeente Zwevegem. Het 
betrokken perceel is een weide/akkerland ter hoogte van de vrije basisschool van Moen.
Het betreft het verkavelen van gronden voor groepswoningbouw met wegenis.
Aan de wegenis binnen deze verkaveling dient een nieuwe straatnaam te worden gegeven.

Motivering
Door de NV Patriver werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden met wegenis, zijnde 
eveneens uitvoeren van wegenis-, riolerings- en omgevingswerken, gelegen langsheen de Processieweg te 
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 in een tweelaagse bitumineuze verharding.
Evenwijdig met de Processieweg worden 2 zijwegen aangelegd.
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 2019 de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor 
het verkavelen van gronden (25 loten) langsheen de Processieweg te Moen op naam van NV Patriver 
goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 november 2019 de 
omgevingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden (25 loten) met wegenis, gelegen 
langsheen de Processieweg te Moen aan NV Patriver.
Aan de nieuw aan te leggen hoofdstraat en de 2 zijstraten gelegen langsheen de Processieweg dient een 
straatnaam gegeven te worden.
Het zou aangewezen zijn in het belang van de toekomstige bewoners van de nieuwe verkaveling in Moen en 
het algemeen belang, om slechts 1 straatnaam te geven/toe te kennen, vermits het slechts 25 woningen 
betreft.
Het zou niet redelijk zijn voor 25 woningen, 3 straatnamen te geven.
Voorstellen straatnaamgeving wegenis VK Patriver, gelegen langsheen de Processieweg te Moen:
- Werner Depraetere, nationaal vice voorzitter NCPGR en secretaris NSB Zwevegem: “Politieke 

Gevangenenstraat”.
- Sofie Lemaire, TV-maakster die aanmoedigt om vrouwen vaker een plek in de publieke ruimte te geven.
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Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd op 6 juli 2020 een ‘vooradvies’ gevraagd.
Op 13 juli 2020 werd het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek 
uitgebracht:
De leden zijn unaniem akkoord om aan de 3 straten vrouwennamen toe te kennen in het kader van “meer 
vrouw op straat”.
Voorstel Zwevegemse vrouwen die iets betekenden:
- Clementine Delrue (1822-1906): schonk gronden aan de kloostergemeenschap van Heestert voor opstart 

van hun werking.
- Amantine Vantieghem: de heks van Zwevegem eind 16de – begin 17de eeuw. 
- Antoinette Vandenbulcke (1922-1998): stichtster van Heemkundige Kring Mulnis Moen en bezieler van 

roerend erfgoed.
Andere voorstellen:
- Winnie Mandela: morele steun aan “Black Lives Matter”: gelijke rechten voor mensen van Afrikaanse 

origine en “Me Too”: gelijke rechten voor de vrouw.
Door de heer Jozef Bossuyt werd op 16 juli 2020 een mail verstuurd naar Paulette Loosveldt met nog 
voorstellen van straatnaamgevingen:
- Patrice Lumumbastraat: de eerste democratisch verkozen premier van Kongo, een internationaal icoon van 

de anti-koloniale bevrijdingsbeweging voor de onafhankelijkheid en soevereiniteit van de landen van de 
derde wereld.

- Laurent Kabilastraat: de leider van de Congolese revolutie in 1997, en eerste democratisch werkende 
president van Kongo tot 2001.

Na overleg heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om slechts 1 straatnaam toe te kennen 
voor deze verkaveling en weerhoudt de naam ‘Antoinette Vandenbulckestraat’, plaatselijke stichtster van de 
Heemkundige Kring Mulnis Moen en bezieler van roerend erfgoed. 

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel : 

De raad beslist in principe de straatnaam “Antoinette Vandenbulckestraat” te willen geven aan de 
nieuw aan te leggen straten in de verkaveling van de NV Patriver, gelegen langsheen de Processieweg te 
Moen.

8. 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.

Bevoegdheid
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 40, 41, 279, 281, 283 en 
Deel III, Titel III betreffende de Intergemeentelijke samenwerking.

Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 28 oktober 2019 betreffende goedkeuring inbreng van de openbare 
verlichtingsinstallaties in de Assets van de distributienetbeheerder Gaselwest met kennisname van het 
bijhorend reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale 
besturen’.

Verwijzingsdocumenten
- Notulen buitengewone algemene vergadering Gaselwest d.d. 12 december 2019.
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- Schrijven van Fluvius d.d. 17 september 2020 betreffende Gaselwest – aanbod OV 2.0: administratieve 
formaliteiten + datum van verlijden notariële akte.

- Kwijtingsdocument ontvangstmelding met betrekking tot inbreng verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen openbare verlichting en/of semi-openbare verlichtingsinstallaties, door de gemeente Zwevegem 
aan distributienetbeheerder Gaselwest.

- Geactualiseerde financiële fiche.
- Ontwerp notariële akte.

Motivering
De gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 2019 goedkeuring verleend aan het aanbod ‘Fluvius 
openbare verlichting en de toetreding tot Gaselwest voor de activiteit openbare verlichting’ met kennisname 
van het bijhorend reglement.
De raad van bestuur van Gaselwest heeft op 12 december 2019 beslist tot kapitaalverhoging per 1 juli 2019 
van het variabel kapitaal ten bedrage van 2.929.650,00 euro door middel van 117.186 Aov-aandelen en de 
kapitaalverhoging per 12 december 2019 van het variabel kapitaal ten bedrage van 28.630.275,00 euro door 
middel van 1.145.211 Aov-aandelen.
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 (onderhands en notarieel) 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, met 
betrekking tot deze inbreng, ontvangen van Gaselwest.
Hiervoor wordt gevraagd om het kwijtingsdocument te laten ondertekenen door de financieel directeur als 
bevestiging van de ontvangst van dit bedrag met betrekking tot deze inbreng.
Het kwijtingsdocument dient ingevuld en ondertekend terug bezorgd te worden op het mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be tegen 30 oktober 2020.
Wij ontvingen op 17 september 2020 het ontwerp van notariële akte houdende de inbreng in natura en de 
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Het ontwerp van notariële akte werd opgemaakt door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen, 
waarbij de overeenkomst vastgelegd werd tussen:
De opdrachthoudende vereniging “INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN 
ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN”, in het kort “GASELWEST”, met zetel in het rechtsgebied van de 
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, President Kennedypark 12 te 8500 KORTRIJK.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0215.266.160, BTW-nummer BE 0215.266.160, 
zijnde “GASELWEST”,
EN
De steden/gemeenten Alveringem, Anzegem, Avelgem, De Haan, Deerlijk, Deinze, Dentergem, 
Gavere, Heuvelland, Houthulst, Ieper, Ingelmunster, Kluisbergen, Koksijde, Kruisem, Kuurne, 
Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Maarkedal, Menen, Mesen, Meulebeke, Moorslede, 
Nazareth, Oostrozebeke, Oudenaarde, Pittem, Poperinge, Ronse, Ruiselede, Spiere-Helkijn, 
Tielt, Veurne, Vleteren, Waregem, Wervik, Wielsbeke, Wingene, Wortegem-Petegem, 
Zonnebeke, Zulte, Zwalm en ZWEVEGEM, zijnde afzonderlijk of samen genoemd “de inbrenger” of 
“de inbrengers”.
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INBRENG IN NATURA.
De Gemeente ZWEVEGEM.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer 0207.484.582, vertegenwoordigd door :

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

b) De algemeen directeur, de heer VANLANGENHOVE Jan, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51.
Gemachtigd om tot deze inbreng over te gaan bij besluit van de gemeenteraad de dato 28 oktober 2019.
Verklaart in te brengen in deze vereniging, in uitbreiding van de inbreng die de gemeente deed 
overeenkomstig artikel 9 van de statuten :

 De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen
 De semi-openbare verlichtingsinstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het 

reglement.
Gelegen op het grondgebied van de Gemeente Zwevegem en gewaardeerd zoals hierna gemeld.
Oorsprong van eigendom.
De Gemeente Zwevegem verklaart eigenaar te zijn van voorbeschreven goederen om ze op eigen kosten op 
haar grondgebied te hebben laten oprichten.
In ruil voor :

a. De hierna vermelde volledig volgestorte niet-stemgerechtigde en niet-dividend gerechtigde aandelen 
Aov met een nominale waarde van vijfentwintig euro elk, met ingenottreding op 12 december 2019, 
en voor het overige in alles gelijk aan de bestaande aandelen;

b. De hierna vermelde opleg in kontanten.
Gemeente ZWEVEGEM Definitieve waardering

Inbrengwaarde 1.320.716,37 euro

Aantal aandelen Aov         39.621

Waarde in aandelen   990.525,00 euro

Waarde in cash   330.191,37 euro

Datum toetreding/inbreng 12 december 2019  
De buitengewone algemene vergadering van Gaselwest heeft plaatsgevonden op 12 december 2019.
De ondertekening van de notariële akte wordt voor de distributienetbeheerder Gaselwest voorzien op 20 
november 2020 om 14 u in aanwezigheid van notaris Xavier Desmet en notaris De Strooper.
Deze ondertekening gaat door in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12.
De ondertekening van de akte houdende inbreng in natura en verwezenlijking van de kapitaalverhoging door 
de gemeente Zwevegem, wordt verricht onder de ontbindende voorwaarde van het niet-uitoefenen van het 
algemeen bestuurlijk toezicht (vernietigingsbevoegdheid).
De notaris zal bij aanvang een gemeenschappelijke uitleg geven over de akte aan alle gemachtigde 
ondertekenaars.
Wij werden tevens in het bezit gesteld van de geactualiseerde financiële fiche.
In functie van de effectieve datum van toetreding, werd de geactualiseerde inbrengwaarde, die effectief 
gebruikt wordt voor de berekening van het forfait “licht-als-dienst”, toegevoegd.
Alle kosten, rechten en erelonen die uit deze akte voortvloeien moeten door Gaselwest gedragen en betaald 
worden.

BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, 
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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)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest d.d. 12 december 2019 houdende de aanvaarding van de toetreding per 12 december 2019 van 
de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot Gaselwest en van de ermee gepaard gaande 
kapitaalverhoging ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 
2019.
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van notariële akte houdende formalisering van hogervermelde 
inbreng in natura.
Artikel 3
Partijen verklaren verder dat deze inbreng geschiedt voor algemeen nut en dat deze noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van het doel van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Artikel 4
De raad beslist om de voorzitter van de gemeenteraad, met name Dirk Desmet en de algemeen directeur, 
met name Jan Vanlangenhove aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte 
te ondertekenen op 20 november 2020 om 14 u in het regiogebouw te Kortrijk, President Kennedypark 12.
De ondertekening van de akte houdende inbreng in natura en verwezenlijking van de kapitaalverhoging door 
de gemeente Zwevegem, wordt verricht onder de ontbindende voorwaarde van het niet-uitoefenen van het 
algemeen bestuurlijk toezicht (vernietigingsbevoegdheid).
Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen – overeenkomstig de artikelen 
281 en 283 van het decreet over het lokaal bestuur – schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een 
bevoegde persoon aanduiden om in zijn opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te 
volbrengen.
Dergelijke aanduiding zal aan de eerstvolgende gemeenteraad ter kennis worden gebracht.
Artikel 5
De raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van 
voormelde beslissingen, alsook kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Gaselwest, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Artikel 6
De algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk vrijgesteld een ambtshalve 
inschrijving te nemen uit welke hoofde ook, bij het overschrijven van deze akte.
Artikel 7
Alle kosten, rechten en erelonen die uit deze akte voortvloeien moeten door GASELWEST gedragen en 
betaald worden.

9. Principebeslissing bovenlokale oplossing doortocht Heestert en ontsluiting Moen.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
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Beslissing van 12 september 2012 van het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem 
houdende toekenning van vergunning onder voorwaarden aan het gemeentebestuur Zwevegem tot de 
aanleg van uitrijstroken en bijhorende wegaanhorigheden (regularisatie) gelegen te 8552 Moen, Sluislaan.

Verwijzingsdocumenten
- Arrest van het Hof van Beroep te Gent, 9de Kamer dd. 18 september 2009 met betekening aan het 

gemeentebestuur Zwevegem op 1 december 2009.
- Start- en procesnota RUP 31.1 omleidingsweg IMOG en Moen-Trekweg, goedgekeurd door het college van 

burgemeester en schepenen in zitting van 25 september 2019.

Situering
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 ook 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.

Motivering
Bij de zoektocht naar oplossingen voor deze beide mobiliteitsvraagstukken komt de vraag tot een 
bovenlokale oplossing steeds terug naar boven. 

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de Vlaamse regering wordt gevraagd met bekwame spoed 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. 
Artikel 2
De raad beslist om de thans lopende gemeentelijke RUP-procedure betreffende de omleidingsweg 
bedrijvenzone Moen-Trekweg en IMOG voor onbepaalde duur op te schorten.
Artikel 3
Een afschrift van deze princiepsbeslissing wordt overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

10. Goedkeuring afsprakenkader De Poort - Woonwijs - Wonen Vlaanderen.
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Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Wet  van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
- Besluit van de OCMW-raad van 14 november 2017 betreffende samenwerkingsakkoord SVK De Poort.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 november 2017 betreffende samenwerkingsakkoord SVK De Poort.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de OCMW-raad van 15 juli 2019 betreffende afsluiten van een samenwerkingsakkoord met SVK 

De Poort.
- Besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2019 betreffende goedkeuring samenwerkingsakkoord SVK De 

Poort.
- Vlaamse wooncode, in het bijzonder artikel 5 waar gesteld wordt dat elke woning, gelegen in het Vlaamse 

gewest, moet voldoen aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.

Verwijzingsdocumenten
Afsprakenkader tussen De Poort – Woonwijs en Wonen Vlaanderen. (bijlage_2020_39) 

Situering
In 2019 werd door de gemeente en het OCMW van Zwevegem een samenwerkingsovereenkomst afgesloten 
met vzw De Poort in functie van verhuur van private woningen via het sociaal verhuurkantoor (SVK). Vanuit 
de gemeente Zwevegem, Woonwijs en Wonen Vlaanderen wordt gewerkt aan de kwaliteit van de 
huurwoningen. Hiervoor werd een afsprakenkader opgemaakt voor het onderzoeken van woningen die te 
huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname.

Motivering
Het lokaal bestuur Zwevegem wenst in te zetten op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor haar inwoners 
onder andere via een voldoende groot sociaal huuraanbod. Het lokaal bestuur biedt via het OCMW 
huurwoningen aan om aan deze doelstelling te voldoen. Ook via het sociaal verhuurkantoor De Poort vzw wil 
men ervoor zorgen dat betaalbaar wonen kan aangeboden worden en kwaliteitsvolle woningen. Hiervoor 
werd met SVK De Poort een afsprakenkader opgemaakt waarin werd afgesproken dat ze een woningcontrole 
zullen aanvragen alvorens de woning te verhuren. 
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. 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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met vzw De Poort, wordt een afsprakenkader toegevoegd 
over het onderzoeken van woningen die te huur worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe 
inhuurname.
Artikel 2
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De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het afsprakenkader met vzw De Poort – Woonwijs en Wonen 
Vlaanderen (bijlage_2020_39).

11. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

De zitting wordt gesloten om 20.00 uur.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 15 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6012-3807-0946-8034.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6012380709468034


Handtekening(en) 
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