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BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 14 DECEMBER 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; 

Afwezig: Eddy Loosveldt, raadslid afwezig voor agendapunt 17 (conform artikel 27 van het 

decreet lokaal bestuur); 

Stefaan Bonte, raadslid afwezig voor agendapunt 21. 

 

 

 Bij aanvang van de zitting stelt de voorzitter van de gemeenteraad voor om agendapunt 

10 ‘Toekenning injectietoelage aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-noodfonds.’ 

van de agenda af te voeren wegens het ontbreken van het advies van de culturele raad en 

de werkgroepvergadering corona. 

De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 1.  - Kennisname verslagen adviesraden. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 2.  - Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 

2021. 
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BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 ONTHOUDING 

 De raad stelt de gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) aanslagjaar 2021 vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 3.  - Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De gemeenteraad stelt de gemeentelijke milieubelasting aanslagjaar 2021 vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 4.  - Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad stelt de aanvullende personenbelasting aanslagjaar 2021 vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 5.  - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2021. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad stelt de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2021 vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 6.  - Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de aanpassingen aan het algemeen retributiereglement 2020-2025. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 7.  - Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2021 aan de Politiezone Mira. 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De gemeenteraad stelt de gemeentelijke bijdrage voor 2021 aan de Politiezone Mira vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 8.  - Werkingssubsidie Corona 2020 AGB Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de werkingssubsidie Corona 2020 AGB Zwevegem goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 9.  - Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2020. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad kent de toelagen aan sport vzw's en cultuur vzw's toe voor het dienstjaar 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 10.  - Toekenning injectietoelage Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-

noodfonds 

 Dossier ter zitting afgevoerd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 11.  - Toekenning toelagen 2020 (deel 2). 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst tot toekenning van toelagen 2020 (deel 2), met 

vermelding van organisaties en verenigingen voor een totaal bedrag van 39.076 euro. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 12.  - Toezichtsvergoeding in het kader van het flankerend onderwijs. 

 De raad verklaart zich eenparig akkoord om agendapunt 12 in te trekken. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 13.  - Goedkeuren mandaat en samenwerkingsprotocol met Vlaams Bouwmeester 

voor het project op de Kappaertsite. 

BESLUIT 

Stemming 19 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

5 ONTHOUDINGEN 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het mandaat en samenwerkingsprotocol met Vlaams 

Bouwmeester voor het project op de Kappaertsite. 

 Motivatie stemgedrag  Groen: “wij zijn niet tegen de procedure die gevolgd wordt via de 

Vlaamse bouwmeester maar vinden dat er tot nu toe te weinig participatie was in dit 

dossier.” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 14.  - Vaststelling reglement inzake inventarisatie van leegstaande woningen, 

kamers en gebouwen, en indicaties van leegstand.  

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 

 De gemeenteraad stelt het reglement inzake inventarisatie van leegstaande woningen, kamers en 

gebouwen, en indicaties van leegstand vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 15.  - Vaststelling reglement inzake gemeentelijke belasting op woningen, kamers 

en gebouwen opgenomen in het leegstandsregister - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 

2025. 

BESLUIT 

Stemming 26 STEMMEN VOOR 

1 STEM TEGEN 
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 De gemeenteraad stelt het reglement inzake gemeentelijke belasting op woningen, kamers en 

gebouwen opgenomen in het leegstandsregister - Aanslagjaar 2020 t.e.m. 2025 vast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 16.  - Goedkeuring kaderovereenkomst HVZ Fluvia - kazernering. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de kaderovereenkomst HVZ Fluvia - kazernering. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Conform artikel 27 van het decreet lokaal bestuur verlaat raadslid Eddy Loosveldt de 

vergadering tijdens behandeling van agendapunt 17. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 17.  - Goedkeuring van het subsidiereglement voor het beheer van natuurterreinen 

op het grondgebied van Zwevegem door erkende terreinbeherende 

natuurverenigingen. 

BESLUIT 

Stemming 25 STEMMEN VOOR 

1 ONTHOUDING 

 De gemeenteraad keurt het subsidiereglement goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 18.  - Weigering van de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorgang tussen 

Europaplein en de Griekenlandlaan te 8550 Zwevegem, op naam van NV Matexi. 

BESLUIT 

Stemming 24 STEMMEN VOOR 

3 STEMMEN TEGEN 

 De gemeenteraad weigert de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorgang tussen Europaplain en de 

Griekenlandlaan te  8550 Zwevegem op naam van NV. Matexi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 19.  - Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor 

(SVK) De Poort. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan een samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met sociaal 

verhuurkantoor De Poort. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 20.  - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal Bestuur van 

Zwevegem, het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams agentschap voor de 

Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het Lokaal 

Bestuur van Zwevegem, het Agentschap Opgroeien Regie en het Vlaams agentschap voor de 

Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Tijdens behandeling van agendapunt 21 verlaat raadslid Stefaan Bonte de zitting. 

Onderwerp 21.  - Goedkeuring aanpassing van het gemeentelijk reglement tot toekenning van 

gratis huisvuilzakken in het kader van zorg en opvoeding. 

BESLUIT 

Stemming 21 STEMMEN VOOR 

5 ONTHOUDINGEN 

 Zwevegem geeft gratis huisvuilzakken aan bepaalde doelgroepen.  De voorwaarden en afspraken zijn 

vastgelegd in een reglement, dat dateert van 2011. Met de aanpassing wil men dit reglement 

actualiseren, tegemoet komen aan de vraag van personen met een bepaald ziektebeeld, die om 

praktische redenen liever kleine huisvuilzakken ontvangen i.p.v. grote; en zorgen dat er geen 

tegenstrijd meer is met het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.  

 Raadslid Stefaan Bonte neemt opnieuw deel aan de zitting. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Onderwerp 22.  - Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen voor het vernieuwen van het dak 

van het beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De raad verleent goedkeuring aan de opdracht en wijze van gunnen voor het vernieuwen van het dak 

van het beeldatelier op de site OC De Brug te Zwevegem. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 23.  - Goedkeuring takenpakket Riopact 2021 in het kader van de overeenkomst 

voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de 

gemeente Zwevegem. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het takenpakket Riopact 2021, voor een totaal bedrag van 

160.000 euro. De coördinatie, het plaatsen en in dienst stellen van IBA’s zijn eveneens opgenomen in 

dit pakket, ten bedrage van 280.000 euro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Onderwerp 24.  - Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

BESLUIT 

Stemming EENPARIG 

 De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 


