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1.  Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met sociaal verhuurkantoor (SVK) De 

Poort. 

 

Sinds 2017 heeft sociaal verhuurkantoor (SVK) de Poort vzw binnen haar werkingsgebied 

samenwerkingsovereenkomsten met Zwevegem.  

Met de nieuwe overeenkomst wensen we de samenwerking met De Poort vzw de komende jaren verder te 

zetten volgens het voorziene groeipad. De komende jaren zal het woonlandschap en de actoren binnen het 

landschap grote veranderingen ondergaan. Tegen 1 januari 2023 moeten immers alle 

huisvestingsmaatschappijen en alle sociale verhuurkantoren één woonactor vormen met maar 1 speler per 

gemeente: de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet overlappend 

werkingsgebied opereren.  Vanuit het lokaal bestuur vragen we dan ook om de samenwerking met De Poort 

vzw te verlengen tot deze nieuwe woonmaatschappij gerealiseerd wordt. We wensen hier dan ook een 

jaarlijks budget te voorzien van 6.110,00 euro voor 2021 en 2022. De samenwerking wordt minstens 

jaarlijks geëvalueerd op basis van het jaarverslag en overlegmomenten met het lokaal bestuur. Daarnaast 

wordt ook voorgesteld om een mandataris van het lokaal bestuur af te vaardigen in het bestuursorgaan 

en/of algemene vergadering van De Poort vzw. 

 

2.  Goedkeuring van de opdrachtdocumenten en de wijze van gunnen voor het verbouwen 

van appartementen tot studio's LOI te Zwevegem. 

 

Het OCMW is eigenaar van appartementen in de Otegemstraat 71 te Zwevegem. Het gelijkvloers van het 

gebouw is eigendom van Belfius, de verdiepingen van het OCMW. Boven Belfius-bank bezit het OCMW 4 

appartementen. Een grondige renovatie dringt zicht op. Om dit renovatieproject te realiseren werden in de 

OCMW-raad van 14 maart 2017 opdrachtdocumenten goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper. 

In de raad van 13 juni 2017 werd Pascal Schneider Architectuur, Sint-Denijsplaats 5, 8554 Zwevegem 

aangesteld als ontwerper. Het voorontwerp werd besproken in aanwezigheid van de ontwerper in het vast 

bureau van 13 maart 2018. De vragen van de respectievelijke diensten en van de leden van het vast bureau 

werden overlopen. Een aantal vragen werden meegenomen naar het uiteindelijke ontwerp. Voor de 

bekleding van de gevel werd het kleur natuurrood weerhouden. Volgens de ontwerper is de dragende 

constructie nog in heel goede staat (betonskelet). Een volledige afbraak was dan ook geen optie. De bank 

en appartementen functioneren volledig los van elkaar. De binnentrap van 0 naar 1 wordt behouden, van 1 

naar 2 wordt een nieuwe trap voorzien. De gevel is niet in orde, er is geen isolatie in de spouw, energetisch 

is het gebouw van weinig waarde, structureel is het wel in orde. De ontwerper stelt dan ook voor om het 

gebouw te strippen en aan gevelrenovatie te doen. Het nieuwe project telt 10 studio’s en er wordt een lift 

voorzien. Op het gelijkvloers wordt een nieuw sas gemaakt en hij stelt voor om gebruik te maken van het 

hellend vlak van de bank (toegankelijkheid). Op de eerste verdieping worden 5 studio’s voorzien van 

gemiddeld 33 m², 4 aan straatzijde en 1 achteraan. Studio 9 is bestemd voor een single, studio’s 10 en 5 

zijn rolstoelvriendelijk ingericht. Op de 2de verdieping is een wasplaats voorzien. Er wordt ook een ruim 

terras voorzien. In navolging hiervan werd door de ontwerper Pascal Schneider het aanbestedingsdossier 
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opgemaakt met opdrachtdocumenten 1751  met een totale raming van 922.324,91 excl. btw of 977.664,40 

incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van openbare procedure. 

 

3.  Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

 

De notulen van de voorgaande OCMW-raad worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 

* Varia. 

 

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 

 


