
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 NOVEMBER 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: Marc Doutreluingne, burgemeester, afwezig voor agendapunt 7. 

De voorzitter opent de vergadering om 20.50 uur.

1. Kennisname verslagen adviesraden.

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de:
- algemene vergadering ouderenadviesraad Zwevegem van 5 oktober 2020;
- adviesraad groen en bebloeming van 22 september 2020.

2. Advies jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 
kerkbestuur Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40.

Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 betreffende aktename budget 2019 van de kerkfabrieken 
ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Jaarrekening 2019 van kerkfabriek:
1) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum – DN0115;
2) Sint-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke – DN0116;
3) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert – DN0117;
4) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert – DN0118;
5) Sint-Eligius Moen – DN0119;
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6) SS.-Amandus en Anna Otegem – DN0120;
7) SS.-Dionyisus en Genesius Sint-Denijs – DN0121.

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

Enig artikel 
Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken (bijlage_2020_47) 
ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem:
1) St.-Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 20 januari 2020 en die 

zich als volgt voordoet:
RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 42 748,60 51 744,91 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 42 748,60 51 744,91 
gemeentelijke toelage 73 242,74 52 280,87 

2) St.-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 24 januari 2020 
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 29 692,52 37 139,68 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 29 692,52 37 139,68 
gemeentelijke toelage 17 105,38 22 806,74 

3) St.-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 27 jaruari 2020 
en die zich als volgt voordoet:
RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 45 327,81 49 908,74 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 45 327,81 49 908,74 
gemeentelijke toelage 21 375,52 14 945,66 

4) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 11 februari 
2020 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 14 285,64 25 456,56 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 14 285,64 25 456,56 
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gemeentelijke toelage 29 424,69 37 060,26 

5) St.-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 11 februari 2020 en die zich als volgt 
voordoet: 
RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 42 475,74 39 543,17 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 42 475,74 39 543,17 
gemeentelijke toelage 31 819,53 17 788,26 

6) SS.-Amandus en Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 20 februari 2020 en die 
zich als volgt voordoet: 
RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 23 657,84 3 039,09 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 23 657,84 3 039,09 
gemeentelijke toelage 49 776,56 32 032,69 

7)  SS.-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 8 januari 2020 
en die zich als volgt voordoet: 
RESULTAAT 2018 2019
exploitatie 4 615,08 11 664,91 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 4 615,08 11 664,91 
gemeentelijke toelage 37 200,08 41 022,65 

3. Goedkeuring budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het op 1 maart 2005 in werking getreden decreet van 7 mei 2004 (behalve het financiële gedeelte) 

betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten.
- Het op 6 juli 2012 door de Vlaamse Regering bekrachtigde decreet tot wijziging van diverse bepalingen van 

het decreet van 7 mei 2004, welke in werking is getreden op 1 januari 2013.

Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 betreffende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten, waarin de nadere regels voor de financiële cyclus en de boekhouding van de besturen van de 
erediensten werd vastgesteld.

- Ministerieel besluit van 27 november 2006 waarbij de bijbehorende modellen werden vastgesteld.
- Eredienstendecreet artikel 45 t.e.m. 49.

Verwijzingsdocumenten
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Budgetwijziging 2020 (bijlage_2020_48) 
Budgetten 2021 (bijlage_2020_49) 

Motivering
Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding.
De nieuwe regeling ging in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013 en het 
budget 2008, met als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014, en 
het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020.
Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de 
gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de 
financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens 
ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur.
De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan 
de goedkeuring van de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die 
ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke 
overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de 
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief 
orgaan.
Op 26 november 2007 werden de voor het eerst opgemaakte gecoördineerde meerjarenplannen 2008-2013 
voor alle kerkfabrieken goedgekeurd.
Op 28 oktober 2013 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 voor alle kerkfabrieken 
goedgekeurd.
Op 28 oktober 2019 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2020-2025 voor alle kerkfabrieken 
goedgekeurd.
Op 22 juni 2020 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem, waarbij de 
opmaak meerjarenplanning naar aanleiding van opmaak budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 uitvoerig 
werd besproken en geduid.
De gecoördineerde budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 werden respectievelijk op 09 oktober 2020 en 
op 13 oktober 2020 ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij de bisschop van Brugge.
Het gunstig advies van de bisschop bij de gecoördineerde budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van de 
kerkfabrieken van de parochies die ressorteren onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem werd 
overgemaakt aan het gemeentebestuur en de kerkbesturen respectievelijk op 12 oktober 2020 voor de 
budgetwijziging 2020 en op 19 oktober 2020 voor de budgetten 2021.
De gecoördineerde budgetwijziging 2020 en de budgetten 2021 werden respectievelijk op 20 oktober 2020 
en op 21 oktober 2020 ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij het gemeentebestuur.
De budgetwijziging 2020 en budgetten 2021 van onderstaand vermelde kerkbesturen werden onderzocht.
Het nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de budgetwijziging 2020 
en de budgetten 2021 verhinderen, overeenkomstig artikel 48.
De budgetwijziging 2020 en de budgetten 2021 wijzigen de eerder opgemaakte meerjarenplannen 2020-
2025.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar AR BI Raming
2020 664300 079000 128.929,00 euro
2021 649400 079000 152.121,66 euro
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2021 664300 079000 104.000,00 euro

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

Enig artikel
GOEDKEURING van de budgetwijziging 2020 (bijlage_2020_48) en de budgetten 2021 (bijlage_2020_49) 
van alle kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde :

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage Omschrijving

BUDGETWIJZIGING 2020
Sint-Amandus 
Zwevegem

59.858,53 70.929,00 Herstel dak boven doopvont
Herinrichting kelder
Herstel dakpannen

BUDGETTEN 2021
Sint-Amandus 
Zwevegem

40.964,56 31.500,00 Herinrichting kelder
Brand- en inbraakbeveiliging

St.Maria-Bernarda
Zwevegem-Knokke

5.429,58 21.500,00 Voegwerken steunberen
Brand- en inbraakbeveiliging

St.Jozef Arbeider
Zwevegem-Kappaert

3.395,39 0,00

OLV. Hemelvaart 
Heestert

11.666,34 6.500,00 Brand- en inbraakbeveiliging

Sint-Eligius 
Moen

20.021,82 31.500,00 Voegwerken toren
Brand- en inbraakbeveiliging

St.Amand en St.Anna 
Otegem

36.566,15 6.500,00 Brand- en inbraakbeveiliging

St.Dionysius en St.Genesius 
Sint-Denijs

34.077,82 6.500,00 Brand- en inbraakbeveiliging

TOTAAL budgetten 2021 152.121,66 104.000,00

→ Motivatie stemgedrag fractie N-VA: ‘bij bespreking van het meerjarenplan hebben wij ons 
onthouden, zolang er geen formele bevestiging is dat de toelage terugvalt op 250.000 euro 
blijft ons stemgedrag’.

4. Goedkeuring budget 2021 vzw Transfo Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
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Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd.

Verwijzingsdocumenten
- Budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2021.
- Verslag raad van bestuur vzw Transfo van 15 oktober 2020 en algemene vergadering vzw Transfo van 17 

november 2020.

Motivering
Het budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2021 werd door de raad van bestuur van de vzw 
vastgesteld op 15 oktober 2020 en door de algemene vergadering aangenomen op 17 november 2020.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Het budget 2021 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers:
Totaal opbrengsten Totaal kosten Geraamd resultaat
172.800,00 EUR 172.800,00 EUR 0,00 EUR

5. Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 21°.

Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 
de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

- Besluit van de raad van bestuur AGB Zwevegem van 23 november 2020 betreffende vaststelling 
aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem. (bijlage_2020_40) 

Situering
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem werd toegelicht in de 
vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en 
intergemeentelijke samenwerking) op maandag 16 november 2020. Het ontwerp van aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de leden 
van de gemeenteraad bezorgd.

Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het 
meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde 
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van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het 
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling 
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële 
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de 
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het 
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende 
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen 
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een 
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem voldoet aan de 
vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.
De kerncijfers van het meerjarenplan AGB Zwevegem:

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 21.071,50 37.933,57 37.585,94 37.228,31 37.860,42 37.481,94
II. Investeringssaldo 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00 0,00
III. Saldo exploitatie en 
investeringen

21.071,50 37.933,57 37.585,94 22.228,31 37.860,42 37.481,94

IV. Financieringssaldo 63.380,27 -36.619,73 -36.619,73 -36.619,73 -36.619,73 -36.619,73
V. Budgettair resultaat van het 
boekjaar

84.451,77 1.313,84 966,21 -14.391,42 1.240,69 862,21

VI. Gecumuleerd budgettair 
resultaat vorig boekjaar

-71.088,90 13.362,87 14.676,71 15.642,92 1.251,50 2.492,19

VII. Gecumuleerd budgettair 
resultaat

13.362,87 14.676,71 15.642,92 1.251,50 2.492,19 3.354,40

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Beschikbaar budgettair 
resultaat

13.362,87 14.676,71 15.642,92 1.251,50 2.492,19 3.354,40

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 21.071,50 37.933,57 37.585,94 37.228,31 37.860,42 37.481,94
II. Netto periodieke aflossingen 36.619,73 36.619,73 36.619,73 36.619,73 36.619,73 36.619,73
III. Autofinancieringsmarge -15.548,23 1.313,84 966,21 608,58 1.240,69 862,21

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

2020 2021 2022 2023 2024 2025

I. Autofinancieringsmarge -15.548,23 1.313,84 966,21 608,58 1.240,69 862,21
II. Correctie op de periodieke 
aflossingen

-227.042,26 -224.112,68 -221.183,11 -218.253,53 -215.323,95 -212.394,37

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

-242.590,49 -222.798,84 -220.216,89 -217.644,93 -214.083,25 -211.532,16

Overeenkomstig artikel 242 van het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan van een autonoom 
gemeentebedrijf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

BESLUIT
EENPARIG

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6463-2319-6177-5030.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6463231961775030


Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem wordt goedgekeurd. 
(bijlage_2020_40)
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de webtoepassing van 
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

6. Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 3°.

Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 
de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem. 
(bijlage_2020_41)

Situering
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 
toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën 
en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 16 november 2020. Het ontwerp van aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de 
leden van de gemeenteraad bezorgd.

Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het 
meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde 
van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het 
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling 
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële 
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de 
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het 
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende 
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen 
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een 
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
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De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan 
de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is 
groter dan of gelijk aan 0.
De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:

Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 4.410.877,88 3.278.346,38 4.743.451,91 4.977.229,95 4.947.449,57 5.031.996,68
II. Investeringssaldo -4.821.795,70 -12.142.350,09 -6.082.443,40 -9.878.851,73 -7.032.580,69 -5.321.399,43
III. Saldo exploitatie en 
investeringen

-410.917,82 -8.864.003,71 -1.338.991,49 -4.901.621,78 -2.085.131,12 -289.402,75

IV. Financieringssaldo -2.343.153,20 6.874.264,75 1.303.090,47 4.910.207,40 2.070.747,15 315.938,90
V. Budgettair resultaat van 
het boekjaar

-2.754.071,02 -1.989.738,96 -35.901,02 8.585,62 -14.383,97 26.536,15

VI. Gecumuleerd 
budgettair resultaat vorig 
boekjaar

4.809.506,87 2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52

VII. Gecumuleerd 
budgettair resultaat

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Beschikbaar budgettair 
resultaat

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Autofinancieringsmarge 337.413,96 -856.140,25 290.841,31 434.898,87 68.937,28 152.075,90

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

1.357.110,23 342.896,07 1.262.745,93 1.393.576,14 960.186,76 806.339,13

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

Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem wordt 
vastgesteld voor het luik gemeente Zwevegem. (bijlage_2020_41)
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van 
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

→ Dhr. burgemeester is afwezig tijdens behandeling van agendapunt 7.

7. Aanpassing MJP 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW.

Bevoegdheid
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Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 3°.

Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus met 
de bijbehorende bijlagen met de schema's en de rekeningstelsels.

- Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

- Besluit van de OCMW-raad van 23 november 2020 betreffende vaststelling aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem. 
(bijlage_2020_42)

Situering
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 
toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën 
en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 16 november 2020. Het ontwerp van aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de 
leden van de gemeenteraad bezorgd.
In zitting van de OCMW-raad van 23 november 2020 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn hun deel 
van het beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur 
Zwevegem vastgesteld.

Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan 
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het 
einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het 
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren 
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling 
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële 
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de 
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken 
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het 
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende 
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen 
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een 
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan 
de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is 
groter dan of gelijk aan 0.
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De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:
Budgettair resultaat 2020 2021 2022 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 4.410.877,88 3.278.346,38 4.743.451,91 4.977.229,95 4.947.449,57 5.031.996,68
II. Investeringssaldo -4.821.795,70 -12.142.350,09 -6.082.443,40 -9.878.851,73 -7.032.580,69 -5.321.399,43
III. Saldo exploitatie en 
investeringen

-410.917,82 -8.864.003,71 -1.338.991,49 -4.901.621,78 -2.085.131,12 -289.402,75

IV. Financieringssaldo -2.343.153,20 6.874.264,75 1.303.090,47 4.910.207,40 2.070.747,15 315.938,90
V. Budgettair resultaat van 
het boekjaar

-2.754.071,02 -1.989.738,96 -35.901,02 8.585,62 -14.383,97 26.536,15

VI. Gecumuleerd 
budgettair resultaat vorig 
boekjaar

4.809.506,87 2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52

VII. Gecumuleerd 
budgettair resultaat

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. Beschikbaar budgettair 
resultaat

2.055.435,85 65.696,89 29.795,87 38.381,49 23.997,52 50.533,67

Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022 2023 2024 2025
III. Autofinancieringsmarge 337.413,96 -856.140,25 290.841,31 434.898,87 68.937,28 152.075,90

Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

2020 2021 2022 2023 2024 2025

III. Gecorrigeerde 
autofinancieringsmarge

1.357.110,23 342.896,07 1.262.745,93 1.393.576,14 960.186,76 806.339,13

BESLUIT
20 STEMMEN VOOR (Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 
Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, 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)
6 STEMMEN TEGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie 
Vermeulen, Johan Rollez)

Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem wordt 
goedgekeurd voor het luik OCMW Zwevegem (bijlage_2020_42), bijgevolg wordt de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem in zijn geheel geacht definitief 
vastgesteld te zijn.
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van 
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.

8. Goedkeuring regionale ruimtelijke energiestrategie en SECAP.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2013 betreffende goedkeuring burgemeesterconvenant + 

beslissing tot meestappen in voorgestelde intergemeentelijke samenwerking van Leiedal.
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- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2014 betreffende goedkeuring 
startnota Burgemeestersconvenant Zuid-West-Vlaanderen – Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
- Energiestrategie – folder.
- Energiestrategie – brochure.
- Regionaal energie- en klimaatactieplan – SECAP. (bijlage_2020_43) 
- Adhesion form. (bijlage_2020_43.1)  

Situering
Het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) heeft in zijn vijfde beoordelingsverslag 
opnieuw bevestigd dat klimaatverandering een realiteit is en dat menselijke activiteiten het klimaat op aarde 
blijven beïnvloeden. Volgens de bevindingen van het IPCC zijn beperking en aanpassing elkaars aanvullende 
benaderingen ter vermindering van de risico's van de gevolgen van klimaatverandering in verschillende 
tijdschalen. Nationale regeringen zijn in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCC) een gemeenschappelijke doelstelling overeengekomen om de gemiddelde 
opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden ten opzichte van de pre-industriële niveaus. Nationale 
regeringen zijn in het kader van de Rio+20-Conferentie van de Verenigde Naties een reeks duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG's) overeengekomen. Deze vereisen onder meer dat de internationale 
gemeenschap "de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen 
verzekert" (SDG7), dat "steden en woonplaatsen inclusiever, veiliger, veerkrachtiger en duurzamer worden 
gemaakt" (SDG11) en dat "dringend actie wordt ondernomen om klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan te bestrijden" (SDG13). 
De Europese Commissie heeft in 2008 het Burgemeestersconvenant en in 2014, als essentiële maatregel van 
de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (Europese Commissie, 2013), het "Mayors 
Adapt"-initiatief in het leven geroepen om lokale overheden te betrekken en te ondersteunen bij de 
uitvoering van maatregelen met het oog op respectievelijk de beperking van en aanpassing aan 
klimaatverandering.
De EU heeft in oktober 2014 het klimaat- en energiebeleidskader 2030 aangenomen waarin nieuwe klimaat- 
en energiedoelstellingen zijn vastgesteld: interne vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met ten 
minste 40 %, ten minste 27 % van de verbruikte energie in de EU uit hernieuwbare energiebronnen en een 
energiebesparing van ten minste 27 %.

Motivering
Het klimaat verandert en dat voelen we. Warmterecords sneuvelen, hittegolven volgen elkaar op, droogte én 
regenval worden extremer. Op 18 juni 2019 publiceerde de Europese Commissie haar analyse van de 
nationale energie- en klimaatplannen met het oog op de doelstellingen voor 2030. De conclusie: België 
scoort bijzonder laag en de lat moet veel hoger. 
In Zuid-West-Vlaanderen ondertekenden de 13 burgervaders het vernieuwde Burgemeestersconvenant. Een 
CO₂-reductie van 40% tegen 2030 is een stevige uitdaging: ondanks diverse inspanningen strandden we in 
2017 op een daling van 11,2% ten opzichte van 2005. 
Tijd dus voor actie. Naar aanleiding van het engagement dat we als regio zijn aangegaan in het kader van 
het vernieuwde Burgemeestersconvenant werd in het afgelopen jaar, samen met de lokale besturen, een 
regionale actietabel opgemaakt – het SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Gelijktijdig 
organiseerde Leiedal in het voorjaar van 2019 voor iedere stad en gemeente een energieworkshop. De 
resultaten van deze workshops werden gebundeld in de brochure “Een ruimtelijke energiestrategie voor 
Zuid-West-Vlaanderen”. Met deze energiestrategie hebben we becijferd hoe de regio de doelstellingen van 
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het Burgemeestersconvenant kan halen, net door kansen voor hernieuwbare energie en duurzame warmte 
in kaart te brengen.  
De gelijktijdigheid waarmee de regionale energiestrategie en het SECAP werden opgemaakt, heeft ervoor 
gezorgd dat beide documenten volledig op elkaar werden afgestemd. Waar de regionale ruimtelijke 
energiestrategie echter uitsluitend mitigatie meeneemt, capteert het SECAP ook adaptieve maatregelen. De 
definitieve documenten, nl. het SECAP (inclusief adhesion form), en de folder en brochure van de 
energiestrategie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het “regionaal energie- en klimaatactieplan (SECAP)” 
(bijlage_2020_43) dat werd opgesteld door Intercommunale Leiedal, door de Europese Commissie 
aangesteld als Territoriaal Coördinator voor het Burgemeestersconvenant.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de aanvulling en ondertekening van de adhesion form 
(bijlage_2020_43.1)  door de burgemeester. Enkel wanneer dit formulier ondertekend wordt, kan het SECAP 
officieel worden ingediend bij de EU, wat voorzien is voor december (mits goedkeuring door alle lokale 
besturen).
Artikel 3
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de brochure en de folder van “Een ruimtelijke energiestrategie 
voor Zuid-West-Vlaanderen”, waarin werd becijferd hoe de regio de doelstellingen van het 
Burgemeestersconvenant kan halen.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing, net zoals het ondertekende adhesion form, worden overgemaakt aan de 
Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10, 8500 Kortrijk.  

→ De fractie Groen stelt dat het ambitieuzer mag zijn dan wat nu wordt voorgesteld en 
waarvoor er wordt ingetekend.

9. Goedkeuring Partnership Agreement Leiedal Resourced op Transfosite te Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- 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.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2019 betreffende Goedkeuring indienen Transfo DC-net 

(gelijkstroom) als projectvoorstel binnen UIA-project (Urban Innovative Actions) i.s.m. Leiedal.

Verwijzingsdocumenten
Draft Partnership Agreement Leiedal. (Bijlage_2020_44)

Motivering
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Eind juni 2020 zette de Europese Commissie het licht op groen voor het project RE/SOURCED. Het project 
krijgt een werkingsbudget van 5 miljoen euro, waarvan Europa 4 miljoen financiert. RE/SOURCED mikt op de 
uitbouw van een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem op Transfo, een multifunctionele erfgoedsite 
(10 hectare) van een oude elektriciteitscentrale in Zwevegem, West-Vlaanderen. Intercommunale Leiedal 
leidt het project in goede banen, de andere partners zijn de gemeente Zwevegem, de Provincie West-
Vlaanderen, Universiteit Gent, Flux50, VITO en REScoop.eu. Het doel van RE/SOURCED is om Transfo 
volledig te voeden met lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. De Partnership Agreement zal alle 
plichten en verantwoordelijkheden omschrijven tussen alle partijen, voor tijdens en na het implementeren 
van het project.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het Partnership Agreement met Leiedal bijgevoegd als bijlage bij dit besluit (Bijlage_2020_44), wordt 
goedgekeurd.
Artikel 2
Leiedal wordt in kennis gesteld van dit besluit.

10. Goedkeuring parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Mobiliteitsplan conform verklaard door de Provinciale Audit Commissie op 10 december 2012.
- Parkeer- en circulatieplan goedgekeurd in zitting van gemeenteraad van 28 november 2016.

Verwijzingsdocumenten
- 20201123_GR_Parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum Zwevegem. (bijlage_2020_45) 
- Bijlage 1 – Parkeer- en circulatieplan en fietszone: Overzichtsplan.
- Bijlage 2 – Parkeer- en circulatieplan en fietszone: Bestaande toestand.
- Bijlage 3 – Parkeer- en circulatieplan en fietszone: Fietszone.
- Bijlage 4 – Parkeer- en circulatieplan en fietszone: Circulatie en éénrichtingsverkeer - Kruispunten.
- Bijlage 5 – Parkeer- en circulatieplan en fietszone: Deelmobiliteit en mobipunten.
- Bijlage 6 – Lijst inspraakreacties participatietraject inwoners.

Motivering
Verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit zijn hot topics voor de burger en een absolute prioriteit voor het 
beleid. Het meerjarenbeleidsplan zet inzake verkeersveiligheid de fietser op kop. Minder doorgaand verkeer, 
een betere bereikbaarheid, een veilige schoolomgeving, een aangename openbare ruimte… Daar kan een 
deelstudie op het parkeer- en circulatieplan in helpen. Het parkeer- en circulatieplan maakt deel uit van het 
mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan dateert van 2012 en het huidig parkeer- en circulatieplan van 2016. 
Intussen is de N391 voltooid en kunnen we het verkeer, in het bijzonder het zwaar vrachtverkeer, maximaal 
via de ring rond Zwevegem omleiden. Verplaatsingen met de fiets kunnen voortaan ook veiliger via het 
Guldenspoorpad, nu de missing link tussen de Otegemstraat en de Deerlijkstraat is gerealiseerd. De 
geplande infrastructuurwerken, namelijk de herinrichting van de Kortrijkstraat, (start voorzien in 2021), 
tussen de Bekaertstraat en de Kasteelstraat spelen ook een rol in het nieuwe parkeer- en circulatieplan. Een 
aantal knelpunten zijn ons bekend. Het aantal wagens en vrachtwagens in het centrum moet dalen, zodat 
Zwevegem veilig en aantrekkelijk kan worden voor voetgangers en fietsers. Er is nog teveel verkeer in het 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6463-2319-6177-5030.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6463231961775030


centrum, er wordt nog te snel gereden en het blijft gevaarlijk voor de fietser in de centrumstraten. De vele 
scholen in het centrum zijn zeker een aandachtspunt! In het parkeer- en circulatieplan werden 5 ambities 
uitgewerkt om het centrum van Zwevegem leefbaar te maken en in de toekomst bereikbaar te houden voor 
voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autobestuurders, met voldoende ruimte voor een leefbaar 
centrum.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Het parkeer- en circulatieplan en fietszone centrum Zwevegem, in bijlage bij deze beslissing gevoegd 
(bijlage_2020_45), wordt goedgekeurd.

→ Aan de dienst mobiliteit wordt opdracht gegeven om de opmerkingen van de partijen Groen 
en N-VA nog toe te voegen aan het document van de participatie.

11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst leer- en coachingstraject taalbeleid, tussen 
Lokaal Bestuur Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet van 7 juni 2013 betreffende het integratie- en inburgeringsbeleid.
- Gemeenteraadsbeslissing van 27 april 2020 betreffende goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 

tussen Lokaal Bestuur Zwevegem en Agentschap Integratie en Inburgering.

Verwijzingsdocumenten
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst leer- en coachingstraject taalbeleid tussen Lokaal Bestuur 
Zwevegem en het Agentschap Integratie en Inburgering.  (bijlage_2020_46) 

Situering
De toenemende taaldiversiteit in onze diverser wordende samenleving biedt kansen, maar brengt ook 
uitdagingen met zich mee. We worden steeds meer geconfronteerd met taalbarrières, die de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van onze dienstverlening in het gedrang kunnen brengen. 

Motivering
Op 27 april 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering 
goedgekeurd. Daarin engageren we ons om samen te werken, o.a. om onze regierol binnen het lokaal 
integratiebeleid te versterken. We willen taaldrempels wegwerken binnen verschillende sectoren en een 
taalbeleid uittekenen op maat van het lokaal bestuur. In dit kader krijgen we nu de kans om deel te nemen 
aan een leer- en coachingstraject taalbeleid. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, 
met daarin de doelstellingen, afspraken en een overzicht van de sessies en vormingsmomenten van het 
traject.

BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
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De samenwerkingsovereenkomst leer- en coachtingstraject taalbeleid tussen het Lokaal Bestuur Zwevegem 
en het Agentschap Integratie en Inburgering, toegevoegd als bijlage bij dit besluit (bijlage_2020_46), wordt 
goedgekeurd.

12. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze overdracht van een strook grond, gelegen 
Vierkeerstraat te Heestert, door de bvba SCARABE 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 het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2011 betreffende het verlenen van een 
verkavelingsvergunning aan de bvba SCARABE voor het verkavelen van gronden, gelegen Vierkeerstraat te 
Heestert.

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, 

Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid.
- Opmetingsplan opgemaakt op 14 mei 2020 door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert te Zwevegem.
- Uittreksel uit het kadastraal percelenplan.
- Uittreksel kadastrale legger.
- Proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling, gelegen 

Vierkeerstraat te Heestert, opgemaakt op 3 april 2020, en goedgekeurd overeenkomstig het besluit van het 
college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2020.  

- Bodemattest afgeleverd door OVAM op 18 mei 2020.

Motivering
In zitting van 27 april 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen een verkavelingsvergunning 
verleend aan de bvba SCARABE voor het verkavelen van gronden, gelegen Vierkeerstraat te Heestert.
Het betreft in totaliteit 5 kavels voor aanééngesloten woningen.
De woningen werden ingeplant op 8 m t.o.v. de ontworpen rooilijn (verplichte bouwlijn).
In functie van de verkaveling waren bijkomende werken noodzakelijk, onder meer de aanleg van 
ontbrekende nutsleidingen en de plaatsing van een ontdubbeld rioleringsstelsel ter hoogte van de rooilijn. 
Naast de bestaande gemengde riolering werd een tweede DWA-rioleringsbuis aangelegd volgens de 
richtlijnen van de bevoegde diensten. Via twee nieuw te plaatsen inspectieputten werd een aansluiting 
voorzien op de bestaande riolering. De woningen werden aangesloten op dit ontdubbeld afwateringssysteem 
door middel van twee aparte aansluitingen. Deze strook grond zal ingelijfd worden bij het openbaar domein 
en ingericht worden als voetpadstrook.
De strook grond die bestemd was voor de aanleg van een bijkomende riolering, zoals aangeduid is op het 
verkavelingsplan onder de zone GA dient vrij en kosteloos overgedragen te worden aan het 
gemeentebestuur van Zwevegem voor opname in het publiek domein van zodra deze zone is aangelegd.
De verkavelaar dient hiertoe een ontwerp van notariële akte van grondafstand te laten opmaken.
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling, 
gelegen Vierkeerstraat te Heestert, werd opgemaakt op 3 april 2020 en goedgekeurd overeenkomstig het 
besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 28 april 2020.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6463-2319-6177-5030.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6463231961775030


Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 14 mei 2020 door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, 
Leopoldstraat 36 te Zwevegem, waaruit blijkt dat de over te dragen strook grond (Lot GA) een oppervlakte 
heeft van 41 ca.
Op 15 oktober 2020 ontvingen wij de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht, opgemaakt door de 
heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen :

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SCARABE”, met maatschappelijke zetel 
te 8550 ZWEVEGEM, Otegemstraat 180, BTW BE0429.084.448. Opgericht blijkens akte verleden 
voor notaris De Splenter Paul te Wakken op 3 juli 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch 
Staatsblad van 18 juli 1986, vertegenwoordigd door de heer GEERAERT Otto, wonende te Anzegem, 
Grote Leiestraat 46, benoemd tot statutair-zaakvoerder in de algemene vergadering van 21 
december 2006, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2007, zijnde 
“de overdrager”

EN
2) De GEMEENTE ZWEVEGEM, met administratieve zetel Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM, 

vertegenwoordigd door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris bij de Afdeling 
Vastgoedtransacties, krachtens :

a. Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen 
werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor 
rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en 
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten;

b. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het 
decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse 
commissarissen en tot regeling van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014;

c. Het Ministerieel Besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari 
2015, tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december 
2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex, zijnde “de verkrijger”

waarbij de overdrager verklaart het hierna beschreven goed af te staan, tegen de opgenomen voorwaarden 
in de akte, aan de verkrijger die aanvaardt :
Afgestane eigendom :
GEMEENTE ZWEVEGEM – 4de afdeling HEESTERT
Een perceel grond, gelegen Vierkeerstraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel als een perceel grond, 
sectie A nummer 1195 S P0000 met een totale oppervlakte volgens kadaster en volgens nagenoemde 
opmeting van éénenveertig centiare (41 ca).
Plan
Dit goed staat afgebeeld als enig lot op het opmetingsplan met referentie 34014-10213, opgemaakt op 14 
mei 2020 door de landmeter-expert Johan Deneve te Zwevegem, plan waarvan de partijen verklaren kennis 
te hebben genomen.
Dit plan is opgenomen in de databank van plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie onder referte 34014-10213.
De afstand gebeurt zonder dat de verkrijger hiervoor een vergoeding is verschuldigd aan de overdrager.
In de verkavelingsvergunning van 27 april 2011 werd namelijk bedongen dat de BVBA SCARABE 
voornoemde strook grond kosteloos diende af te staan aan de Gemeente Zwevegem.
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De overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer bepaald voor de opname van het goed in 
het publiek domein ter realisatie van de rooilijn in de Vierkeerstraat te Zwevegem/Heestert.
Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, 
uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn.
Alle kosten van deze akte, alsook de opmetingskosten zijn voor rekening van de overdrager, zijnde de bvba 
SCARABE.
Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 18 mei 2020.      

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond, gelegen 
Vierkeerstraat te 8551 HEESTERT, door de bvba SCARABE aan de gemeente Zwevegem, opgemaakt door de 
heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse 
overheid, wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard.
Artikel 2
De overdracht geschiedt om redenen van openbaar nut en meer bepaald voor de opname van het goed in 
het publiek domein ter realisatie van de rooilijn in de Vierkeerstraat te Zwevegem/Heestert.
Artikel 3
Alle kosten van deze akte, alsook de opmetingskosten zijn voor rekening van de overdrager, zijnde de bvba 
SCARABE.
Artikel 4
Het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze 
uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de overschrijving 
van een uitgifte van deze akte.
Artikel 5
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘SCARABE’, met maatschappelijke zetel 
Otegemstraat 180 te 8550 ZWEVEGEM, alsook aan de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Vlaamse commissaris 
bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid, Virginie Lovelinggebouw (8ste verdieping), 
Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 GENT, 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.

13. Leiedal - bevestiging vertegenwoordiging en goedkeuring agenda en houding van de 
vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale 
Leiedal op 10 december 2020.

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal voor de duur van de legislatuur. 

Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van Leiedal van 12 oktober 2020 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 
vergadering op 10 december 2020 om 17 uur via Teams Live Events.
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Motivering
Op 10 december 2020 om 17 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Leiedal plaats via 
Teams Live Events.  De agenda ziet eruit als volgt:
1. Jaaractieplan
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2021
3. Begroting 2021
4. Aanstelling commissaris-revisor
5. Varia

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 10 
december 2020 goed:
1. Jaaractieplan
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2021
3. Begroting 2021
4. Aanstelling commissaris-revisor
5. Varia
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
10 december 2020, namelijk Yvan Nys wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Leiedal (info@leiedal.be). 

14. Gaselwest - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene 
vergadering van Gaselwest op 15 december 2020.

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de 

(buitengewone) algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de duur van 
de legislatuur. 

Verwijzingsdocumenten
- Aangetekend schrijven van Gaselwest van 10 september 2020 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op 15 december 2020 om 18 uur in het Auditorium van het Regiogebouw, P. 
Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.

- Aangetekend schrijven van Gaselwest van 2 november 2020 met betrekking tot de praktische organisatie 
rekening houdend met de Corona-maatregelen. 

Motivering
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Op 15 december 2020 om 18 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest plaats via 
live-stream in het Auditorium van het Regiogebouw, P. Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b.  - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 

- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 
17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlage 1bis en bijlage 3 
- Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 
1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare 

verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 
6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 december 
2020. 
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

8. Statutaire mededelingen. 

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 15 
december 2020 goed:
1. Aanpassen van de statuten als volgt: 

a. Wijziging van het doel/voorwerp 
b.  - Aanpassen van de titels van Hoofstukken I en II 

- Aanpassen van de bestaande artikels 2, 2bis, 3, 4, 4bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16bis, 
17, 19, 24, 27bis, 28, 29bis, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 37bis, 38, 40 en de bijlage 1bis en bijlage 3 
- Toevoegen van een artikel 2bis en artikel 29ter. 

2. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de Raad van Bestuur en/of een medewerker van de 
directie Secretariaat-generaal van Fluvius System Operator om de beslissingen genomen in de agendapunten 
1, 6 en 7 bij authentieke akte te doen vaststellen. 
3. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur houdende de 
intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het 
boekjaar 2021 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2021. 
4. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 
5. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden. 
6. Statutaire benoemingen. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6463-2319-6177-5030.

https://app.esignflow.be/nl-be/code/6463231961775030


7. a. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van deelnemer(s) voor de activiteit openbare 
verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel van ‘licht als 
dienstverlening’ - verslag van de raad van bestuur en van de commissaris overeenkomstig het artikel 
6:110 WVV houdende de inbreng in natura voor de toetredingen per 1 juli 2020 en per 15 december 
2020. 
b. Desgevallend aanvaarding / uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 

8. Statutaire mededelingen. 
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk en in het bijzonder de punten met betrekking tot de 
statutenwijziging goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
Gaselwest, namelijk Brigitte Desmet, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Gaselwest 
(vennootschapssecretariaat@fluvius.be).

15. Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 
15 december 2020.

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Psilon - Aanduiden van een vertegenwoordiger 

en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.

Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van Psilon van 16 oktober 2020 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 
vergadering op 15 december 2020 om 18 uur in de aula van Crematorium UITZICHT, Ambassadeur 
Baertlaan 5 te Kortrijk.
Op moment van de zitting is nog niet gekend hoe de buitengewone algemene vergadering praktisch zal 
worden georganiseerd rekening houdend met de Corona-maatregelen. 

Motivering
Op 15 december 2020 om 18 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Psilon plaats in de aula 
van Crematorium UITZICHT, Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Vaststelling werkprogramma 2021 
2. Vaststelling begroting 2021

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 15 december 
2020 goed:
1. Vaststelling werkprogramma 2021
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2. Vaststelling begroting 2021
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (buitengewone) algemene vergadering 
van Psilon, namelijk Barbara Demeulenaere, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Psilon (info@psilon.be).

16. TMVS - Goedkeuring statutenwijziging en agenda buitengewone algemene vergadering 
van TMVS op 8 december 2020.

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de 

(bijzondere) algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS dv voor de duur van de 
legislatuur. 

Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van TMVS dv van 14 september 2020 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 
vergadering op 8 december 2020 om 14.30.  Deze gaat digitaal door via interactieve video-conferencing.

Motivering
Op 8 december 2020 om 14.30 vindt de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv plaats  via 
interactieve video-conferencing. De agenda ziet eruit als volgt:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 8 
december 2020 goed:
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. Artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
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Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk en in het bijzonder de punten met betrekking tot de 
statutenwijziging goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv, namelijk Marc Desloovere, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS dv 
(20201208BAVTMVS@farys.be).

17. IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 
intercommunale IMOG op 15 december 2020.

Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende IMOG - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergadering voor de duur van de legislatuur. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2020 betreffende vervangen van een raadslid als effectief lid 
in de algemene vergadering van IMOG.

Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van IMOG van 21 oktober 2020 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 
vergadering op 15 december 2020 om 19.30 in de bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264.  
Op moment van de zitting is nog niet gekend hoe de buitengewone algemene vergadering praktisch zal 
worden georganiseerd rekening houdend met de Corona-maatregelen. 

Motivering
Op 15 december 2020 om 19.30 vindt de buitengewone algemene vergadering van IMOG plaats in de 
bedrijfszetel te Harelbeke, Kortrijksesteenweg 264.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2021 
2. Begroting 2021 
3. Statutaire benoeming raadslid Avelgem 
4. Aanpassen bijlage 2 statuten ifv intergemeentelijke recyclageparken 
5. Varia 

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 15 december  
2020 goed:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2021 
2. Begroting 2021 
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3. Statutaire benoeming raadslid Avelgem 
4. Aanpassen bijlage 2 statuten ifv intergemeentelijke recyclageparken 
5. Varia 
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk en in het bijzonder de punten met betrekking tot de 
statutenwijziging goed.
Artikel 3
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van IMOG  namelijk Geert Delaey en Stefaan Bonte, worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op 
de beslissingen genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IMOG 
(Veerle.DeTollenaere@imog.be).

18. Goedkeuring koopkrachtverhoging personeel.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten
- Omzendbrief 28 mei 2020 m.b.t. sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale 

besturen.
- Sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen.
- Protocol van akkoord van 7 september 2020.

Situering
Het sectoraal akkoord 2020 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen voorziet een netto 
koopkrachtverhoging van 200 euro per voltijdse medewerker, voor een volledig jaar tewerkstelling. De lokale 
besturen kunnen de modaliteiten rond deze 200 euro koopkrachtverhoging bepalen. 

Advies
Visum van de financieel directeur is verleend op 12 november 2020 conform artikel 266 van het decreet over 
het lokaal bestuur.

Motivering
Na onderhandelingen met de representatieve vakbonden rond de uitvoering van het sectoraal akkoord en de 
daarin voorziene koopkrachtverhoging, wensen wij deze als volgt uit te voeren.
Bedrag van de koopkrachtverhoging wordt berekend als volgt: (200 euro x coëfficiënt) met een minimum 
van 40 euro.
• Voor de coëfficiënt worden dezelfde referentieperiode en gelijkgestelde periodes genomen als van de 

eindejaarstoelage, met uitzondering van de ziekte > 1 jaar. 
• De eerste 40 euro worden toegekend in de vorm van handelsbonnen gemeente Zwevegem. Deze zijn 

fiscaal vrijgesteld aangezien ze verdeeld worden met kerst/nieuwjaar.
• Het saldo wordt toegekend in de vorm van een ecocheque. 
• Medewerkers die in dienst getreden zijn tussen 1 oktober en 15 december, en effectieve prestaties 

hebben geleverd, vallen buiten de referentieperiode van de eindejaarstoelage maar ontvangen eveneens 
handelsbonnen van de gemeente Zwevegem t.w.v. 40 euro.

Financiële gevolgen
Overzicht
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Budgetjaar Beleidsitem Algemene 
rekening

Raming incl. btw

2020 e.v. 011200 623008 34.000 EUR

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de berekening van de koopkrachtverhoging goed. Het bedrag van de 
koopkrachtverhoging wordt berekend als volgt: (200 euro x coëfficiënt) met een minimum van 40 euro. 
- Voor de coëfficiënt worden dezelfde referentperiode en gelijkgestelde periodes genomen als van de 

eindejaarstoelage, met uitsluiting van de ziektedagen meer dan een jaar.
- De eerste 40 euro worden toegekend in de vorm van handelsbonnen gemeente Zwevegem.
- Het saldo wordt toegekend in de vorm van een ecocheque.
Artikel 2
Medewerkers die in dienst getreden zijn tussen 1 oktober en 15 december, en effectieve prestaties hebben 
geleverd, ontvangen eveneens handelsbonnen van de gemeente Zwevegem t.w.v. 40 euro.
Artikel 3
De netto koopkrachtverhoging treedt in werking vanaf het jaar 2020 en is jaarlijks terugkerend. 

19. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

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

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 23.46 uur.

Namens de gemeenteraad:

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