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* Om 19 uur: Toelichting door dhr. Evert De Groote, namens de Vlaamse Waterweg, over het 
voorontwerp van voorkeursbesluit en het geïntegreerd onderzoek over het project Kanaal 
Bossuit Kortrijk.

1. Kennisname verslagen adviesraden.

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

2. Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk 
aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2020.

Het lokaal bestuur kent jaarlijks toelagen toe aan verschillende organisaties en verenigingen voor de 
ondersteuning van hun werking. Heel wat toelagen worden toegekend op basis van gemeentelijke 
subsidiereglementen en op advies van adviesraden. Een aantal nominatieve toelagen kaderen niet binnen 
deze reglementen en worden daarom voorgelegd aan de gemeenteraad.
Gezien bepaalde OC’s of vzw’s geen onroerende voorheffing moeten betalen en andere wel 
(ontmoetingscentra die eigendom zijn van de gemeente moeten geen onroerende voorheffing betalen) 
ontstond er vroeger een discriminatie voor het verenigingsleven in de deelgemeenten van Zwevegem. Om 
deze discriminatie op te heffen, besliste het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad 
vele jaren geleden dat de gemeente het deel van de onroerende voorheffing dat ze van die vzw’s ontving 
aan die betrokken vzw’s zou terugbetalen. Het aandeel van de onroerende voorheffing voor de Provincie en 
voor het Vlaams Gewest blijft ten laste van de betrokken vzw’s.
Het gaat over 3 toelagen voor een totaal bedrag van 6.840,33 euro.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een bijzondere toelage aan de vzw’s 
Ontmoetingscentrum Malpertus (2.066,09 euro), Ontmoetingscentrum Sint-Denijs (3.718,28 euro) en 
Parochiaal Centrum Knokke (1.055,96 euro), bij wijze van terugvordering van het gemeentelijk aandeel in de 
onroerende voorheffing 2020. 

3. Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-
noodfonds.

Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘Verenigingen in nood’ opgenomen. Eén van de 
maatregelen is dat verenigingen geen huur moeten betalen t.e.m. 31 december 2020. Ondertussen werd dit 
verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel het volgende: 
- Verenigingen die infrastructuur huren, die het lokaal bestuur zelf exploiteert, krijgen geen factuur.
- Verenigingen die bij externen huren, krijgen de huur terugbetaald in de vorm van een toelage.
De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 
tweede keer grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke 
maatregelen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om voor het dienstjaar 2021 een toelage 
van 33.235,96 euro in totaal toe te kennen aan 16 verenigingen.
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4. Toekenning toelagen aan Zwevegemse verenigingen ter compensatie afgelaste 
activiteiten i.k.v. corona-noodfonds.

Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen. Binnen deze 
categorie is één van de maatregelen dat verenigingen een tussenkomst kunnen krijgen bij afgelaste 
activiteiten en bij geplande activiteiten met extra kosten omwille van de corona-maatregelen t.e.m. 31 
december 2020. Ondertussen werd dit verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel 
het volgende: 
- Verenigingen krijgen de effectief gemaakte kosten van afgelaste evenementen terugbetaald. Voor zover 

deze kosten niet kunnen gerecupereerd worden bij andere instanties.
- Verenigingen krijgen de bijkomende kosten door de opgelegde coronamaatregelen voor hun geplande 

evenementen terugbetaald.
De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 
tweede keer grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke 
maatregelen. Voor deze maatregel wordt 43.414,29 euro toegekend aan 53 verenigingen.

5. Goedkeuring nieuwe huwelijkslocatie in open lucht.

Art. 165, 1e lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huwelijken voltrokken worden in het gemeentehuis. 
In afwijking van het 1e lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare 
plaatsen aanwijzen. Het moeten evenwel plaatsen zijn met een neutraal karakter en waarvan de gemeente 
het uitsluitend gebruiksrecht heeft. 
Er wordt voorgesteld om, naast het Gemeentepunt, volgende openbare plaats met een neutraal karakter aan 
te duiden als openbare plaats waar huwelijken kunnen voltrokken worden:
- Het pad, grenzend aan het Gemeentepunt & de vijver, gelegen in de Blokkestraat 29 in Zwevegem.
Wie op deze locatie wenst te huwen, moet rekening houden met volgende voorwaarden:
- De gewenste locatie moet bij de huwelijksaangifte gemeld worden.
- Huwen op deze plaats is mogelijk gedurende de maanden april t.e.m. oktober.
- Deze buitenlocatie is weersafhankelijk en kan enkel plaatsvinden in droge weersomstandigheden. Bij regen 

of wisselvallig weer, wordt het huwelijk voltrokken in het Gemeentepunt. De beslissing hieromtrent ligt bij 
de aanvragers.

De meerwaarde van deze extra huwelijkslocatie is dat het huwelijk kan gebeuren in open lucht, waar de 
kans op verspreiding en besmetting met het coronavirus kleiner is.
De kostprijs van een huwelijk in open lucht is dezelfde als de kostprijs van een huwelijk in het 
Gemeentepunt.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het voorstel van de open lucht huwelijkslocatie.

6. Vaststelling reglement inzake beperkte geldigheid van conformiteitsattest.

Zwevegem maakt sedert 2020 deel uit van de ‘interlokale Vereniging Woonwijs’, met het oog op de 
verbetering van de woningkwaliteit, meer specifiek op de kwaliteit van de huurwoningen. 
Als de woning voldoet aan de geldende normen van de Vlaamse wooncode, d.w.z.maximum 6 kleine 
beperkingen hebben op het technisch verslag en in orde zijn met de rookmeldersverplichting, dan kan de 
gemeente een gratis conformiteitsattest uitreiken. De standaard geldigheidsduur voor dit attest is 10 jaar. 
Wonen Vlaanderen adviseert echter om de geldigheid van het conformiteitsattest te beperken als er in de 
woning vochtproblemen zijn vastgesteld, want dit kan leiden tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid van de 
woning.
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Wij willen vanuit de gemeente Zwevegem dat de eigenaar van een huurwoning met vochtproblemen deze op 
korte termijn verder zou opvolgen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om, in het geval 
vochtproblemen in de woning zijn vastgesteld, de geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor de 
woning te beperken tot 5 jaar in plaats van 10 jaar. 

7. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 
Kortrijkstraat in Zwevegem.

Fluvius diende een vraag in voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Kortrijkstraat in 
Zwevegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande wegenis- en rioleringswerken Kortrijkstraat 
fase 1 2021. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021.
De werken worden geraamd op 132.583,78 euro, excl. btw of 137.128,92 euro incl. btw deels vrij, deels 
verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.

8. Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het 
uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2021 (3e herhaling 2018).

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor buitengewone onderhouds- en herstellingswerken 
aan wegen en aanhorigheden 2021, voor een totale raming van 615.447,22 euro incl. deels btw riolering, 
deels btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij middel van 
onderhandelingsprocedure.
De wegenwerken in 2021 kunnen wettelijk gezien worden gegund aan dezelfde aannemer die in 2018 de 
eerste opdracht kreeg toegewezen via een openbare aanbesteding. De onderhouds- en herstellingswerken 
nu zijn soortgelijke werken en stemmen overeen met het basisproject van de opdracht in 2018. 
Het bestek werd opgemaakt door het studiebureau Demey, in overleg met de dienst groen en wegen  van 
gemeente Zwevegem. 
Er zijn herstellingswerken gepland (soms gedeeltelijk) in de volgende straten: de Koutermanstraat, de 
Drielindenstraat, Ruitersdreef, de Rozendreef, de Minister A. de Taeyestraat, de Truweelstraat, de 
Driesstraat en de Vierkeersstraat ter hoogte van nr. 101, onder voorbehoud van voldoende budget.

9. Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de heraanleg van voetpaden 
in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021.

De dienst groen en wegen heeft een lijst voorbereid met werken aan voetpaden. Deze lijst werd besproken 
en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau. Het gaat om traditionele herstellingswerken aan 
voetpaden. De werken worden geraamd op 315.718,40 euro incl. btw verlegd en zullen gegund worden via 
openbare procedure. 
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de herstellingswerken en de aanleg van voetpaden. 
Er zijn herstellingswerken gepland aan de voetpaden (soms gedeeltelijk) in volgende straten : de 
Deerlijkstraat (tussen de Sint-Niklaasstraat en de Bekaertstraat), de Oude Bellegemstraat (tussen de 
Bellegemstraat en woning nr. 74), het James Ensorplein, de Leon Spilliaertstraat, de Gustave Desmetstraat, 
de Garenstraat, de Blokellestraat en de Vande Vennestraat, onder voorbehoud van voldoende budget.

10. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aankoop van een minibus 
ten behoeve van dienst vrije tijd.

In de meerjarenplanning 2020-2025 van het gemeentelijk wagenpark is het voorzien om in 2021 een 
duurzame minibus voor het administratief personeel Gemeentepunt (dienst vrije tijd) aan te kopen. De 
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minibus Renault Traffic dateert al van 2008 en is qua econorm niet meer performant. Als we een duurzaam, 
groen wagenpark willen uitbouwen, is het een optie de minibus te vervangen door een duurzamere versie 
met motorisatie clean-diesel of CNG/Hybride technologie. Binnen de meerjarenplanning 2020-2025 van het 
gemeentelijk wagenpark is hiervoor een bedrag van 45.000,00 euro incl. btw geraamd. Voor de aankoop van 
de minibus kunnen we geen beroep doen op het aanbod van de aankoopcentrale van Fluvius. Bijgevolg is 
het aangewezen om een onderhandelingsprocedure op te starten, waarbij concessiehouders van 
automerken in Zwevegem geselecteerd zijn.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van een minibus ten behoeve van de 
dienst vrije tijd, met een totale raming van 45.000,00 euro incl. btw.

11. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het 
buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

Conform de meerjarenplanning 2020-2025 en in navolging van de gunning in 2020 is het voorzien om in 
2021 het overige buitenschrijnwerk te vervangen in de gemeenteschool Sint-Denijs. Het buitenschrijnwerk 
van de gebouwen is in zeer slechte staat. Deze opdracht houdt de vervanging in van al het 
buitenschrijnwerk, die in een vorige fase nog niet werd uitgevoerd. Concreet gaat het over de burelen aan 
de straatzijde, patio 1, patio 2 en de turnzaal. Omwille van duurzaamheid en onderhoud in de toekomst zou 
het buitenschrijnwerk worden vervangen door PVC schrijnwerk. Er wordt daarbij ook gezorgd voor een 
eenvormig uitzicht van alle schrijnwerk van het schoolgebouw.
De dienst gebouwen en energie raamt de werken in totaal op 66.400,00 euro excl. btw of 71.734,00 euro 
incl. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 

12. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de renovatie- en 
restauratiewerken RDVXI aan het Elia-gebouw op de site Transfo.

De gemeente Zwevegem wenst de als monument beschermde site Transfo zo optimaal mogelijk te 
behouden en te beheren als een goede huisvader. Daarnaast willen wij in de nabije toekomst de site nog 
meer ontsluiten voor het grote publiek. Dit willen we bewerkstelligen door de site als open erfgoed te 
ontwikkelen. Vanuit deze optiek worden er voor de komende jaren verschillende 
(restauratie)werkzaamheden gepland, zoals opgenomen in het goedgekeurde beheersplan. Het sluiten van 
een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid stelt het gemeentebestuur in staat om, na de 
goedkeuring van de respectievelijke bestekken en procedures door het college van burgemeester en 
schepenen, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het betreffende deel van 
de restauratiewerken. In het beheersplan werd reeds vastgelegd dat de zorg voor het erfgoed zeer 
belangrijk is voor het gemeentebestuur. De site Transfo is op de eerste plaats een totaal belevingscentrum. 
Daarnaast wensen we meer in te zetten op meerdere doelgroepen, nieuwe ontsluitingstechnieken,… . Het 
gemeentebestuur wil inzetten op het duurzaam behoud, het herstel of de restauratie en het versterken van 
de (neven)bestemming van dit onroerend erfgoed. Het restaureren van het ELIA gebouw is een volgende 
stap in het opvolgen van het beheersplan. Aansluitend op de erfpachtovereenkomst met bvba Demuynck 
voor de ‘klimzaal’ is deze opdracht van belang voor de werking van de ‘klimzaal’. In RDVXI ELIA gebouw is 
het voorzien om de binnenafwerking en de buitenschil te renoveren, d.w.z. buitenschrijnwerk, gevel en dak. 
De fasering van de uitvoering van de meerjarenovereenkomst verloopt volgens de nummering van de 
restauratiedossiers en hun hoogdringendheid qua restauratie. RDVXI is voorzien op de meerjarenplanning 
voor 2021. Dit dossier zal alleen maar bijdragen voor een betere toegankelijkheid van de gebouwen op de 
site, alsook het beeld verbeteren door restauratie van de gevels. Voor deze opdracht werd door TV Coussée 
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& Goris architecten, opdrachtdocumenten 0701 AB RDXVI opgemaakt met een raming van 531.231,62 euro 
excl. btw of 642.790,26 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze 
van openbare procedure.

13. Afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en verhoging capaciteit 
type 9 en basisaanbod.

In 2007 werd door het schoolbestuur beslist om in de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de 
Klim-Op een type 3 aanbod (voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen) op te richten, met 
het oog op een later op te richten specifiek aanbod voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen). 
Op 1 september 2015 werd het M-decreet ingevoerd, met een grondige wijziging in het onderwijsaanbod tot 
gevolg. Type 1 werd omgevormd tot het nieuwe type ‘basisaanbod’. Type 9, specifiek gericht op ASS, werd 
nieuw ingevoerd, waarbij de Klim-Op voorrang kreeg omwille van de eerdere oprichting van type 3. Het 
aanbod voor type 3 bleef behouden.
De invoering van het M-decreet, met meer ondersteuning voor leerlingen in regulier basisonderwijs, heeft als 
gevolg dat er minder doorverwijzingen zijn, maar dat ze in dat geval wel ernstiger zijn qua problematiek en 
zorgbehoefte.  Bijgevolg komen sinds 2015 enkel nog de kinderen met ernstige gedrags- en emotionele 
problemen in type 3 terecht. 
De gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs de Klim-op is een relatief kleine school voor 
buitengewoon onderwijs, zonder omkadering van een multifunctioneel centrum (met o.a. ondersteuning 
door arts, leefgroepen voor opvang en paramedici). Het team van de gemeentelijke basisschool voor 
buitengewoon onderwijs de Klim-op ervaart dat de school, zonder de omkadering van een MFC, niet kan 
blijven instaan voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor alle kinderen uit de doelgroep type 3.
De instroom van type 3 leerlingen in de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-op 
is daarom momenteel beperkt tot nog 4 leerlingen, hoewel er een grotere capaciteit is. Omdat het echter 
niet de intentie is om die doelgroep uit te bouwen, is het aangewezen om type 3 af te schaffen. Op die 
manier kan de Klim-Op zich verder specialiseren en zich duidelijk profileren naar doorverwijzers en andere 
scholen. 
Door de afschaffing van type 3 is er voor de andere types (basisaanbod en type 9) de mogelijkheid om uit te 
breiden in capaciteit. Voor schooljaar 2021-2022 zou een uitbreiding met 23 plaatsen mogelijk zijn, zodat we 
komen tot de volgende capaciteit:

 14 kleuters type 9
 60 leerlingen lager onderwijs type 9
 65 leerlingen lager onderwijs type basisaanbod

Als de tendens van de voorbije jaren met een groeiende vraag naar type 9 en type basisaanbod aanblijft, 
voorzien we een gunstige tendens qua inschrijvingen. 
De aanwezige leerlingen kunnen in ieder geval wel hun lagere schoolloopbaan afmaken in de school, zodat 
het type 3 uitdooft in de loop van de komende jaren.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het type 3 in de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs 
de Klim-Op af te schaffen vanaf het schooljaar 2021-2022.

14. Herstructurering gemeentescholen Zwevegem en oprichting gemeenteschool Zwevegem-
Knokke.

Het lokaal bestuur besliste in april 2020 om de vestigingsplaats van de gemeentelijke lagere school met 
vestigingsplaats Maria Bernardastraat (Zwevegem-Knokke) uit te breiden met een bovenbouw, tot een 
volwaardige basisschool met kleuterafdeling, voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Op vandaag valt deze 
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vestiging onder de Gemeenteschool Zwevegem. Het bestuur heeft nu de intentie om de gemeentelijke 
basisschool Zwevegem-Knokke als aparte basisschool in te richten met slechts één vestigingsplaats. Deze 
gemeentelijke basisschool wordt dan een nieuwe basisschool binnen de scholengemeenschap 
gemeentescholen Zwevegem.
De herstructurering en oprichting van een nieuwe school brengt een aantal voordelen mee: extra 
omkadering en extra ambt van directeur dat gesubsidieerd wordt, pedagogisch- didactische meerwaarde 
omdat met zorg en kinderverzorging kan ingezet worden als ondersteuning bij de reguliere klaswerking.
Deze meerwaarde is er ook voor de reeds bestaande gemeentelijke kleuterschool en lagere school in 
Zwevegem, omdat het aantal vestigingen per directeur ook voor hen vermindert. 
De noodzakelijke minimale schoolafstand voor het programmeren van een nieuwe school bedraagt 3 km en 
werd intussen reeds vastgesteld door een beëdigd landmeter. 
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de oprichting van gemeenteschool Zwevegem-
Knokke.
De gemeenteschool Zwevegem Lager, Kouterstraat 80A te 8550 Zwevegem, heft de vestigingsplaats Maria 
Bernardastraat 27A te 8550 Zwevegem op.
De gemeenteschool Zwevegem Kleuter, H. Consciencestraat 28A te 8550 Zwevegem, heft de 
vestigingsplaats Maria Bernardastraat 27A te 8550 Zwevegem op.
De gemeente richt een nieuwe basisschool op met adres Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem.
De basisschool in Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem wordt toegevoegd aan de 
scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem. De basisschool in Zwevegem-Knokke sluit zich aan bij de 
samenwerkingsafspraken tussen de scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem en het VCLB 
Groeninge, en werkt volgens de leerplannen van het OVSG. De basisschool in Zwevegem-Knokke zal 
daarbinnen het pedagogisch project van de scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem 
onderschrijven. De basisschool in Zwevegem-Knokke onderschrijft het algemeen schoolreglement van de 
scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem.
De capaciteit van de basisschool Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem wordt 
bepaald op 100 plaatsen kleuteronderwijs en 150 plaatsen voor lager onderwijs. 

15. Vaststelling van het schoolspecifiek profiel voor het ambt van een directeur 
basisonderwijs.

Het profiel kwam tot stand op basis van het competentiekader van OVSG en in overleg met de pedagogisch 
begeleider, de eigen functieomschrijvingen en bespreking op DOGOZ. 
Dit profiel werd onderhandeld met de vakorganisaties en voor advies voorgelegd aan de schoolraad.

16. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

In de gemeente- en OCMW-raad van 23 september 2019 werd het laatste organogram en formatie 
goedgekeurd. Het organogram en de personeelsformatie is een dynamisch werkinstrument, en we wensen 
een aantal wijzigingen aan te brengen.
Cluster staf
- Cluster staf wordt ontbonden als cluster en krijgt hierdoor ook geen aansturing meer van een 

clusterverantwoordelijke.
- Kernopdrachten van de cluster staf gaan naar het administratief, strategisch en financieel team.
- Administratief team: vroegere bestuurszaken (flow van het besluitvormingsproces), rechtstreeks onder 

gezag van de algemeen directeur. Dit team wordt versterkt met een administratief deskundige.
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- Strategisch team: functiebenaming expert projectwerking en expert jurist gewijzigd naar 
beleidsmedewerker. Een derde functie als beleidsmedewerker valt onder de hiërarchie van de financieel 
directeur. 

- Medewerkers overheidsopdrachten en verzekeringen gaan naar financiële dienst.
- Informatiebeheer en protocol gaan naar cluster P&O.
Cluster zorg
- 0,25 VTE verdwijnt voor aansturing schoonmaak (werd in de praktijk ook nooit ingevuld) en wordt 

toegevoegd aan aantal VTE schoonmaak.
- Van 3 naar 4 zorgteams, met aan het hoofd telkens een teamcoördinator.
- Geen HR-deskundige meer binnen WZC.
- Psychologisch consulent binnen het WZC.
Cluster mens
- Niet langer een clusterteam, maar onder leiding van een clusterverantwoordelijke.
- Afdeling burgerzaken en samenleving wordt opgesplitst.
- 3 hoofdmaatschappelijk werkers binnen de sociale dienst.
- Kwaliteitscoördinator komt hiërarchisch onder de clusterverantwoordelijke.
- Halftijds begeleider LOI verdwijnt en wordt halftijds toegevoegd bij de maatschappelijk werkers.
Cluster vrije tijd
- Diensthoofd cultuur en bib op niveau Bx.
- Diensthoofd sport neemt voortaan ook domein toerisme op.
- Deskundige sport toegevoegd op B-niveau.
- De administratief medewerkers van sport, jeugd en cultuur, worden nu opgenomen in administratief team. 

Vermindering niveau D ten voordele van niveau C en niveau B. 
- Conciërge Transfo valt rechtstreeks onder de clusterverantwoordelijke.
Cluster ruimte & omgeving
- Aansturing schoonmaak op niveau Cx.
- Halftijds administratief assistent voorzien voor schoonmaak en werkkledij.
- Werkleider groen en wegen stuurt rechtstreeks de ploegbazen aan.
- Technisch assistenten recyclagepark geschrapt. 
- Verschuivingen van administratief medewerkers tussen administratief team en de diensten. Totaal aantal 

VTE blijft ongewijzigd. Doorgroeimogelijkheid van niveau C naar niveau B. 
- Technisch assistenten gebouwen (D-niveau) worden opgewaardeerd naar medewerkers (C-niveau).
Cluster personeel & organisatie
- Diensthoofd communicatie neemt ook domein participatie op.
- Protocol komt over van cluster staf naar cluster P&O (dienst communicatie).
- Informatiebeheer komt over van cluster staf naar cluster P&O (dienst IT).

17. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd.


