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1. Kennisname verslagen adviesraden.

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

2. Advies jaarrekening 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 
kerkbestuur Zwevegem.

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2020 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
centraal kerkbestuur Zwevegem:
1) St.-Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 20 januari 2021 en die 

zich als volgt voordoet:
RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 51.744,91 54.336,77 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 51.744,91 54.336,77 
gemeentelijke toelage 52.280,87 59.858,53 

2) St.-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 10 februari 2021 
en die zich als volgt voordoet:

RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 37.139,68 28.282,31 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 37.139,68 28.282,31 
gemeentelijke toelage 22.806,74 3.515,74 

3) St.-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 2 februari 2021 
en die zich als volgt voordoet:
RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 49.908,74 47.869,08 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 49.908,74 47.869,08 
gemeentelijke toelage 14.945,66 8.514,93 

4) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 10 februari 
2021 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 25.456,56 28.710,91 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 25.456,56 28.710,91 
gemeentelijke toelage 37.060,26 22.044,10 
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5) St.-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 28 februari 2021 en die zich als volgt 
voordoet: 
RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 39.543,17 42.931,11 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 39.543,17 42.931,11 
gemeentelijke toelage 17.788,26 22.429,15 

6) SS.-Amandus en Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 24 februari 2021 en die 
zich als volgt voordoet: 
RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 3.039,09 17.131,70 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 3.039,09 17.131,70 
gemeentelijke toelage 32.032,69 39.344,16 

7)  SS.-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 11 januari 2021 
en die zich als volgt voordoet: 
RESULTAAT 2019 2020
exploitatie 11.664,91 20.215,40 
investeringen 0,00 0,00 
globaal resultaat 11.664,91 20.215,40 
gemeentelijke toelage 41.022,65 36.212,27 

3. Goedkeuring wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend 
onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.

Aan de raad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijziging meerjarenplanning 2020-2025 van de 
kerkfabriek St.-Maria Bernarda, ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde:

Kerkfabriek Totale 
exploitatietoelage
van 2020 tem 2025

Totale
investeringstoelage
van 2020 tem 2025

Omschrijving

St.Maria-Bernarda
Zwevegem-Knokke

101.445,32 31.500,00 15.000,00 voegwerken steunberen
6.500,00 brand en inbraakbeveiliging
5.000,00 inrichting shop
5.000,00 luidbrug klok

4. Goedkeuring budgetwijzigingen 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 
centraal kerkbestuur van Zwevegem.

Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd van de budgetwijziging 2021 van de kerkfabrieken St. Amandus 
Zwevegem en St.-Maria Bernarda Knokke, ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, 
zijnde:

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage Omschrijving
Sint-Amandus 
Zwevegem

40.964,56 41.500,00 Herstel dak en dakpannen kerk
Brand- en inbraakbeveiliging
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St.Maria-Bernarda
Zwevegem-Knokke

5.429,58 31.500,00 Voegwerken steunberen
Brand- en inbraakbeveiliging
Luidbrug klok
Inrichting shop

5. Toekenning toelage vaste kosten voor Zwevegemse verenigingen die een infrastructuur 
exploiteren 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.
Daarnaast zijn er ook nog verenigingen die zelf een infrastructuur exploiteren. Tijdens de werkgroep corona 
solidair Zwevegem van 11 maart 2021 werd voorgesteld om ook voor deze verenigingen een tussenkomst te 
voorzien.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om voor het dienstjaar 2021 een toelage van 61.500 
euro in totaal toe te kennen aan 40 verenigingen.

6. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening van de Interlokale Vereniging Woonwijs 
werkjaar 10 (= kalenderjaar 2020).

Op 24 juni 2019 besloot de gemeenteraad te participeren in de ‘Interlokale Vereniging Woonwijs’. Daarnaast 
werd ook het subsidiedossier voor 2020-2025 goedgekeurd en op 19 december 2019 werden subsidies 
toegekend door Vlaanderen, op basis van een subsidiedossier met acties en doelstellingen. De realisatie van 
de verplichte en aanvullende doelstellingen zijn bepalend voor het verkrijgen van de subsidies. Jaarlijks moet 
de uitvoering van deze acties via een stuurgroepvergadering worden aangetoond en een financieel verslag 
worden opgemaakt. De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat zowel de jaarrekening als het jaarverslag 
van de Interlokale Vereniging Woonwijs ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de gemeenteraden 
van de deelnemende gemeenten. De voorgelegde jaarrekening en jaarverslag hebben betrekking op het 
werkingsjaar 10 (= kalenderjaar 2020). Pas na goedkeuring van de jaar- en financiële verslagen door Wonen 
Vlaanderen en de raden kunnen de saldo’s effectief verrekend worden. Het verschil met de reeds betaalde 
voorschotten zal, rekening houdend met de verdeelsleutel volgens het aantal huishoudens, nadien aan de 
woonwijsgemeenten terugbetaald worden.

7. Goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13 met het Agentschap Zorg en 
Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-
pandemie te versterken.

In de gemeenteraad van 25 januari 2021 werd het besluit van het college van burgemeester van 8 
december 2020 bekrachtigd waarbij de gemeente Zwevegem het mandaat aan W13 gaf om in haar naam en 
voor haar rekening de samenwerkingsovereenkomst en alle bijlagen te ondertekenen met de Vlaamse 
overheid in het kader van contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. 
Welzijnsvereniging W13 heeft de taak van de lokale contact- en bronopsporing in de regio op zich genomen, 
in aanvulling op de werkzaamheden van de Vlaamse Overheid. De bestaande overeenkomst liep tot 31 
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maart 2021. De huidige beslissing verlengt deze overeenkomst via een addendum tot 30 juni 2021 voor de 
bronopsporing en tot 31 mei 2021 voor het contactonderzoek.
Stad Kortrijk wordt opnieuw gemandateerd om de subsidies in naam van de gemeente aan te vragen bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur en door te storten aan W13.

8. Goedkeuring addendum academiereglement 2020.

Door de corona-maatregelen kan de evaluatie van de leerlingen dit schooljaar niet conform de bepalingen 
van het academiereglement verlopen. 
Sinds 13 maart 2020 werden de lessen vervangen of aangevuld door onderwijs op afstand. De bepalingen 
inzake evaluatie zijn in het academiereglement vertaald in concrete afspraken. 
In het addendum op het academiereglement wordt vastgelegd hoe we dit schooljaar uitzonderlijk afwijken 
van deze bepalingen. Afwijken van de reglementaire afspraken inzake evaluatie is, gegeven de 
coronamaatregelen, door de Vlaamse Overheid uitzonderlijk toegestaan.

9. Goedkeuring overeenkomst exclusief gebruik Parochiaal Centrum door Koninklijke 
muziekvereniging De Ware Vrienden Zwevegem.

In zitting van 22 februari 2021 ging de gemeenteraad principieel akkoord met de ruiling van de onroerende 
goederen namelijk de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan 8 te Zwevegem, 
eigendom van de gemeente en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te 
Zwevegem, eigendom van de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem.
Gezien de zoektocht naar een ander vast lokaal voor de Koninklijke Muziekvereniging De Ware Vrienden 
Zwevegem wordt voorgesteld dat de vereniging het exclusief gebruik krijgt van het Parochiaal Centrum 
Zwevegem. Hiervoor dient een overeenkomst opgemaakt te worden tussen de gemeente en de 
muziekvereniging. De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, onder opschortende 
voorwaarde van de goedkeuring van de ruilovereenkomsten, en kan reeds ingaan op 1 mei 2021 gezien de 
toestemming van de kerkfabriek. Om gebruik te maken van de infrastructuur dient de muziekvereniging zelf 
in te staan voor de kosten van alle nutsvoorzieningen, syndicus met een plafond van 750 euro/jaar te 
indexeren en de schoonmaak.

10. Goedkeuring overeenkomsten tussen Fluvius en gemeentebestuur Zwevegem voor het 
vergroenen van het wagenpark en het vervangen van de bestelwagen cargo-meubelkast 
ten behoeve van de dienst feestelijkheden en de mascott mini-trailer ten behoeve van de 
dienst groen en wegen in dienstjaar 2021.

De dienst GIS, mobiliteit en infrastructuur voorziet om in 2021 de vrachtwagen Iveco cargo van de dienst 
feestelijkheden te vervangen. Deze vrachtwagen Iveco cargo is van het bouwjaar 2005, meer bepaald 
dieselversie euronorm 3.
Omwille van ouderdom, kilometerstand, onderhoud en ecologische prestaties is de vervanging noodzakelijk.
Na overleg met de dienst feestelijkheden, is het aangewezen om een bestelwagen cargo/meubelkast type 
rijbewijs B aan te kopen zodat het voertuig multi-inzetbaar is en waardoor de bestuurder geen rijbewijs C 
nodig heeft.
In het kader van het uitbouwen van duurzame mobiliteit doet het gemeentebestuur hiervoor beroep op het 
raamcontact duurzame mobiliteit van Fluvius.
Fluvius treedt op als opdrachtencentrale die de gemeente kan ondersteunen voor de aankoop van deze 
Iveco bestelwagen cargo/meubelkast CNG, euronorm 6, CNG-chassis-cabine met opbouw-sleep>3t voor een 
totaal bedrag van 49.274,00 euro excl. btw of 59.621,54 euro incl. 21 % btw.
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De dienst GIS, mobiliteit en infrastructuur voorziet om eveneens in 2021 de Renault Mascott mini-trailer van 
de dienst groen en wegen te vervangen. Deze bestelwagen Renault Mascott en mini-trailer Noyens zijn van 
het bouwjaar 2006. 
Het is aangewezen de bestelwagen enkel nog in te zetten voor het ijsvrij houden van de openbare wegen in 
Zwevegem aangezien dit voertuig werd omgebouwd als kleine strooiwagen.
Het is evenwel noodzakelijk de aanhangwagen mini-trailer Noyens te vervangen in functie van een efficiënt 
vervoer van de grote grasmachines die instaan voor het maaien van grote grasoppervlakken (vb. de 
voetbalvelden, gras rond Gemeentepunt, …) binnen de werking van de groendienst.
Tegelijk kan het nieuwe voertuig ook multifunctioneel ingezet worden voor het vervoer van de minikraan in 
functie van wegenwerken en begrafenissen door de wegendienst.
Na overleg met de dienst groen en wegen, is het aangewezen om een bestelwagen Iveco Daily CNG met 
chassis opbouw, maximale toegelaten massa 7,2 ton aan te kopen zodat het voertuig multi-inzetbaar is.
In het kader van het uitbouwen van duurzame mobiliteit doet het gemeentebestuur hiervoor beroep op het 
raamcontact duurzame mobiliteit van Fluvius.
Fluvius treedt op als opdrachtencentrale die de gemeente kan ondersteunen voor de aankoop van deze 
bestelwagen Iveco Daily CNG, euronorm 6, CNG-chassis-cabine met opbouw-MTM>5t<7,2t voor een totaal 
bedrag van 67.038,00 euro excl. btw of 81.115,98 euro incl. 21 % btw.

11. Goedkeuring aanpassing van de algemene politieverordening.

In de gemeenteraad van 13 juli 2020 werd de laatste versie van de algemene politieverordening 
goedgekeurd. Bij de dagelijkse toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties wordt regelmatig 
vastgesteld dat een aantal wijzigingen en/of toevoegingen aan de algemene politieverordening noodzakelijk 
zijn.
Een eerste wijziging betreft de zwemzone: op vraag van diverse sportverenigingen wenst het college een 
zwemzone te creëren in het kanaal Bossuit-Kortrijk voor erkende zwemclubs. Om dit mogelijk te maken, 
dient een bijlage bij de algemene politieverordening goedgekeurd: deze bijlage lijst de strikte voorwaarden 
op waaronder een uitzondering op het algemeen geldend zwemverbod in open water kan toegestaan 
worden. 
Een tweede wijziging wordt ingevoerd op verzoek van de politie: er wordt een verbod op handel, bezit en 
gebruik van lachgas, klaviergas en aanstekergas voor oneigenlijk gebruik ingevoerd. 
Een derde een laatste wijziging volgt uit de omzendbrief OMG 2020/O 2020/1 van 18 december 2020 
betreffende ‘Aanlevering door burgers van verpakt asbestcement op recyclageparken uitgebaat door het 
lokaal bestuur en het asbestveilige beheer ervan ter plaatse.’ Deze omzendbrief vormt een actualisatie van 
de omzendbrief dd. 27 augustus 2008 over de inzameling van asbestcement op recyclageparken in het 
Vlaams Gewest. De actualisatie omvat een verzameling van goede praktijken in het werkveld die met deze 
omzendbrief uitgerold worden voor alle recyclageparken in Vlaanderen. Een lokaal bestuur is verplicht om 
asbestcement in te zamelen op het recyclagepark. Deze omzendbrief legt nu bijkomend op dat enkel verpakt 
asbestcement kan ingezameld worden, en verplicht lokale besturen deze verplichting op te nemen in het 
politiereglement. IMOG past dit reeds toe in de praktijk.

12. Goedkeuring exploitatieovereenkomst kanaalzwemmen.

Mede op vraag van No Limit Team vzw diende het lokaal bestuur Zwevegem een vergunningsaanvraag in bij 
de Vlaamse Waterweg nv voor een zwemzone in het kanaal Bossuit-Kortrijk.
Deze vergunning geldt enkel voor clubzwemmen en niet voor recreatief zwemmen.
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Conform de vergunningsvoorwaarden wordt in zitting van heden ook een bijlage IV bij de Algemene 
Politieverordening: reglement met betrekking tot kanaalzwemmen tussen de La Flandre brug en de 
zwaaikom ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het lokaal bestuur zal de afgebakende zwemzone niet zelf exploiteren. De exploitatie zal gebeuren door No 
Limit Team vzw. Daarom sluit het lokaal bestuur met deze club een exploitatieovereenkomst af waarin alle 
afspraken en voorwaarden zijn opgenomen, rekening houdend met de vergunningsvoorwaarden van de 
Vlaamse Waterweg en deze van de  bijlage IV bij de Algemene Politieverordening: reglement met betrekking 
tot kanaalzwemmen tussen de La Flandre brug en de zwaaikom. 
Het betreft geen exclusieve exploitatieovereenkomst. Indien andere erkende Zwevegemse zwembadclubs dit 
zouden wensen, kan ook met hen een dergelijke exploitatieovereenkomst afgesloten worden.
Streefdoel is om vanaf 1 mei 2021 in exploitatie te gaan.
Gezien No Limit Team vzw heel wat topatleten in de triatlonsport en in de discipline openwaterzwemmen 
verenigt én gezien de beperkte watercapaciteit in het Lagoclub Zwevegem Fitpunt én gezien de 
coronabeperkingen, is het aangewezen zo snel mogelijk het kanaalzwemmen te realiseren. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de exploitatieovereenkomst met No Limit Team vzw goed te keuren 
onder voorwaarde van goedkeuring van de vergunningsaanvraag door de Vlaamse Waterweg. 

13. Goedkeuring uitbrengen 'Zomerbon' ter ondersteuning van Zwevegemse horeca, niet-
medische contactberoepen en wellness. 

De gemeenteraad verleende in de zitting van 27 april 2020 goedkeuring aan het noodfonds Corona, ten 
bedrage van 500.000 euro. In de zitting van 25 mei 2020 werd ook het corona noodplan voorgesteld, met 
binnen de categorie ‘lokale economie in nood’ ook de maatregel rond de horecabon.
Op basis van de ervaring in 2020, konden we de volgende evaluatie opmaken:
- Initiatieven met cadeaubonnen worden over het algemeen goed gesmaakt.
- Het inzetten op prefinanciering is niet nodig. Dit verlegt voor een aantal ondernemers enkel het probleem: 

inkomsten op dat moment worden gebruikt om openstaande facturen te betalen, maar nadien heeft men 
een periode zonder inkomsten. 

- Een cadeaubon zoals de Zwevegemse BonZ is goed mits een snelle uitbetaling door de gemeente, en bij 
voorkeur pas te lanceren bij de opening van alle handelszaken, want anders worden ze enkel besteed bij 
de zaken die reeds open zijn.

- Inwoners moeten gemotiveerd worden om naar de handelszaak te komen. 
- Detailhandel in het algemeen doet het niet goed. De horeca, contactberoepen en wellness hebben het over 

het algemeen zwaarst te verduren.
Aan het college van burgemeester en schepenen werden diverse scenario’s voorgelegd om de getroffen 
ondernemers te ondersteunen. Na het wikken en wegen van de voor- en nadelen van de scenario’s stelt het 
college voor om de lokale economie in nood te ondersteunen door het lanceren van een Zomerbon met 
aanzienlijke aankoopstimulans. 
- Bij de aankoop van 10 euro Zwevegemse BonZ, krijgt de inwoner daar bovenop een Zomerbon van 15 

euro. Met andere woorden: wie 10 euro aankoopt, krijgt daarvoor 25 euro in de plaats. 
- Mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen een Zomerbon van 15 euro, zonder de voorafgaande 

aankoop van 10 euro aan Zwevegemse Bonz. 
- Als platform wordt gewerkt met Recreatex (systeem van de BonZ en van de eerdere horecabon).
- Ieder gezin kan 1 Zomerbon aankopen. 
- De Zomerbon kan ingeruild worden bij deelnemende horeca, niet-medische contactberoepen en wellness. 

De Zomerbon heeft een beperkte geldigheidsduur tot 30 september 2021.
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- De Zwevegemse BonZ is geldig bij alle deelnemende handelszaken. De Zwevegemse BonZ is onbeperkt 
geldig.

In dit scenario laten we de inwoner beperkt mee-investeren zodat de bonnen ‘meer waarde’ hebben en dus 
meer kans hebben om ook effectief gebruikt te worden. We vermijden op deze manier ook dat de bonnen 
onaangeroerd in de kast blijven liggen. Bovendien belonen we de inwoners voor hun geleverde inspanning 
door een aanzienlijke extra te geven. De aangekochte bonnen zijn niet handelaar-specifiek. Dit wil zeggen 
dat men na aankoop of ontvangst van de bon nog kan kiezen bij welke handelaar men terecht kan. Door de 
combinatie van Bonz en Zomerbon, stimuleren we zowel de algemene detailhandel, als de meest getroffen 
sectoren. 
De uitvoeringsmodaliteiten worden gedelegeerd naar het college van burgemeester en schepenen. Het 
betreft onder meer het goedkeuren van de lijst deelnemende ondernemers binnen de categorie Zomerbon. 
Financieel plaatje
Wegens de aanzienlijke aankoopstimulans rekenen we op een verkoop van 2000 bonnen aan personen 
zonder verhoogde tegemoetkoming, al valt dit moeilijk te voorspellen. In 2020 hadden 1683 personen recht 
op verhoogde tegemoetkoming. Hoewel dit voor deze groep gratis is, verwachten we niet dat iedereen deze 
bon zal opvragen en rekenen we op een uitgave van 1000 Zomerbons.
Ter vergelijking: van de horecabons, waar er een aankoopstimulans van 4 euro bij aankoop van 20 euro, 
verkochten we +/- 560 bonnen. Toen kon iedere inwoner wel meerdere bonnen kopen. 
- Inkomsten:
oVerkoop Bonz: 2.000 Bonz à 10 euro = 20.000 euro

- Uitgaven:
oUitbetalen handelaars Zomerbonz: 3.000 ZomerBonZ à 15 euro = 45.000 euro
oUitbetalen handelaars Bonz: 2.000 Bonz à 10 euro = 20.000 euro
oPlatform Recreatex = 3.000 euro

- Netto uitgave voor de gemeente wordt geraamd op 48.000 euro
- Ondersteuning aan de lokale economie wordt geraamd op 65.000 euro. 
Het is en blijft de bedoeling om de Zwevegemse BonZ in de nabije toekomst te digitaliseren.

14. Goedkeuring opdracht en vaststelling gunningswijze voor de afbraak van het oud 
schoolgebouw te Heestert.

Het oude schoolgebouw in de Vierkeerstraat te Heestert heeft geen bestemming meer. Deze gebouwen, 
inclusief verhardingen zullen gesloopt worden. De dienst Gebouwen en Energie raamt de opdracht op 
55.000,00 euro excl. btw of 66.550,00 euro incl. btw. De opdracht zal gegund worden door middel van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

15. IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 18 mei 2021.

De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) houdt op 
18 mei 2021 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag van de Raad van Bestuur 
2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2020 
3. Verslag van de Commissaris 
4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2020 
5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 
6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat
7. Statutaire benoemingen 



Toelichtende nota gemeenteraad 26 april 2021 - pagina 8

8. Toelichting activiteiten 2020 
9. Huldiging medewerkers met 25, 30, 35 en 40  jaar dienst 
10. Varia
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van IMOG, 
worden opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in onderhavig besluit.

16. Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 10 juni 2021.

Zefier cvba houdt op 10 juni 2021 een algemene vergadering met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020.
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2020.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2020 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting).
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Statutaire benoemingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente 
in de algemene vergadering van Zefier, die zijn/haar stemgedrag in de algemene vergadering van Zefier op 
10 juni 2021 te Leuven zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.

17. TMVS dv - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 2021.

Op 15 juni 2021 om 14u30 vindt de algemene vergadering van dienstverlenende vereniging TMVS digitaal 
plaats. De agenda ziet eruit als volgt:
1. Toetreding van deelnemers en overdracht van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de 

overdracht van een deelnemer.
3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2020.
4. Verslag van de commissaris.
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2020 afgesloten per 31 december 2020.
5. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2020.
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris.
7. Aanpassing huishoudelijk reglement.
8. Statutaire benoemingen - raad van bestuur.
Varia en mededelingen.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente 
in de algemene vergadering van TMVS dv, aan wie wordt opgedragen zijn/haar stemgedrag af te stemmen 
op de beslissing genomen in onderhavig besluit.

18. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 28 juni 2021.

Opdrachthoudende vereniging Gaselwest houdt op 28 juni 2021 een algemene vergadering met volgende 
agenda:
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2020. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2020 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 
3. Vaststelling uitkeringen overeenkomstig art. 6:114 en volgend WVV. 
4. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris van Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2020. 
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5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten. 
6. Statutaire benoemingen. 
7. Statutaire mededelingen: 

7.1 Actualisering van het register van de deelnemers. 
7.2 Kennisneming definitieve ruilverhouding uittreding/toetreding Deinze. 
7.3 Definitieve creatie aandelen Apt n.a.v. kapitaalverhoging Publi-T. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest. Deze vertegenwoordiger zal zijn/haar stemgedrag in 
de algemene vergadering van Gaselwest op 28 juni 2021 te Waregem afstemmen op het besluit van de 
gemeenteraad.

19. Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 16 juni 2021.

Dienstverlenende vereniging Psilon houdt op 16 juni 2021 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2020:
1.1. Verslag van de raad van bestuur.
1.2.  Verslag van de commissaris.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2020.
3. Kwijting van bestuurders en commissaris.
4. Vaststelling vervanging raadgevend bestuurder (voordracht door GR Anzegem).
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente 
in de algemene vergadering van Psilon. Deze vertegenwoordiger zal zijn/haar stemgedrag in de algemene 
vergadering van Psilon op 16 juni 2021 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.

20. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 25 mei 2021.

Leiedal houdt op 25 mei 2021 een algemene vergadering. Op de agenda staat:
1. Verslag over de activiteiten in 2020. 
1.1 Verslag van de raad van bestuur. 
1.2 Verslag van de commissaris-revisor. 
2. Goedkeuring van het jaarverslag en jaarrekening per 31 december 2020. 
3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 
4. Aanstelling bestuurders met raadgevende stem 2021-2023. 
5. Varia. 
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente in de algemene vergadering van Leiedal, die zijn/haar stemgedrag in de algemene vergadering 
van Leiedal op 25 mei 2021 via Teams zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.

21. Voordracht bestuurder met raadgevende stem in de raad van bestuur van Leiedal.

Op 25 mei 2021 vindt de algemene vergadering van de intercommunale Leiedal plaats. Eén van de 
agendapunten is de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem. Gemeente Zwevegem is aan de 
beurt om een bestuurder voor te dragen voor de periode 2021 tot aan de algemene vergadering van 2023. 
Gezien zowel de bepalingen van artikel 17§III van de statuten (genderevenwicht) als de huidige 
samenstelling van de raad van bestuur, dient de door de gemeenteraad voorgedragen kandidaat een vrouw 
te zijn.
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22. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd.


