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V 1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt - Goedkeuring subsidiereglement voor behoud 

van huiszwaluwen. 

In de e-mail dd. 15 mei 2021 waarin raadslid Yves De Bosscher namens de fractie Groen vraagt om 

bovengenoemd punt aan de agenda toe te voegen, wordt gesteld: 

“In artikel 3§1 van het goedgekeurde huishoudelijk reglement is voorzien dat gemeenteraadsleden uiterlijk 

vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen. Hiertoe 

moeten toegelichte voorstellen van beslissing aan de algemeen directeur worden overgemaakt. 

In bijlage vind je in overeenstemming met artikel 3§1 van het huishoudelijk reglement een ontwerp van 

beslissing voor een bijkomend agendapunt inzake het toekennen van een subsidie voor bewoonde 

huiszwaluwnesten dat wij met onze Groen-fractie aan de dagorde van de gemeenteraad van aanstaande 

maandag 31 mei willen toevoegen. 

Ik heb in het ontwerp nog geen budgetsleutel opgenomen. Wellicht kan, indien er geen budgetsleutel 

bestaat, mits interne verschuiving een beperkt budget worden voorzien. In de praktijk zal 300 euro wellicht 

voldoende zijn om eventuele aanvragen in het eerste jaar goed te keuren. 

Recentelijk werden door het gemeentebestuur kunstnesten bezorgd ter versterking van één van de laatste 

kolonies huiszwaluwen in Sint-Denijs. Dat stemt ons blij. Niettemin kan er ook nog voor de resterende 

nestlocaties buiten die grote kolonies verdere ondersteuning worden voorzien. We willen dit graag op de 

raadszitting toelichten en hopen op deze manier op constructieve wijze mee te kunnen werken aan 

inspanningen ter bevordering van de biodiversiteit in Zwevegem.” 

 

Goedkeuring van een subsidiereglement voor het behoud van huiszwaluwen. 

Bevoegdheid 

Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41. 

Juridische grond 

-  De Europese Green Deal - strategie en actieplannen m.b.t. biodiversiteit. 

-  Het gemeentelijk natuur – en ontwikkelingsplan (= GNOP) Zwevegem van 1996 en bijhorend actieplan. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende goedkeuring Biodiversiteitscharter 2020-

2025, in kader van de samenwerking tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende goedkeuring van de 

legislatuurovereenkomst met het Stadlandschap Leie & Schelde. 

Verwijzingsdocumenten 

/ 

Motivering 

In het biodiversiteitscharter dat is afgesloten tussen het gemeentebestuur en Natuurpunt Zwevegem 

erkennen de ondertekenaars dat wereldwijd, maar ook in Vlaanderen, de biodiversiteit – en met name de 

samenhang van alle levende wezens (planten, dieren en mensen) in goed functionerende ecosystemen – op 

een onnatuurlijk hoog en verontrustend tempo achteruitgaat, en dit door toedoen van de mens, wat nog 

versterkt wordt door de wereldwijde klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. 
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Deze biodiversiteitscrisis uit zich dus ook op lokaal vlak. Zo verdwijnen er nog steeds soorten uit hun 

natuurlijke biotopen in Zwevegem. Dat is ook het geval voor huiszwaluwen en gierzwaluwen. Zowel 

huiszwaluwen en gierzwaluwen zijn soorten die onlosmakelijk met de mens zijn verbonden: ze hebben hun 

nest in constructies die door de mens worden gebouwd. 

De ondertekenaars van het biodiversiteitscharter engageren zich om  actief mee te werken aan de uitvoering 

van het Europese actieplan met de doelstelling het verlies aan biodiversiteit te stoppen en ecosystemen te 

herstellen. 

Gemeentebestuur en Natuurpunt engageerden zich voorrang te geven aan de meest bedreigde en 

kwetsbare leefgebieden, dier- en plantensoorten en waarbij een bovenregionale en (inter)nationale 

verantwoordelijkheid in het spel is. Hierbij worden de Vlaamse ‘rode lijsten’ en de Europese Habitat- en 

Vogelrichtlijn als leidraad gebruikt, evenals de Provinciale Prioritaire Soorten. 

De huiszwaluw is een aandachtsoort binnen de samenwerking met het provinciale Stadlandschap Leie en 

Schelde. 

In de legislatuurovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem en het Stadlandschap Leie en Schelde, 

goedgekeurd in zitting van 28 september 2020, engageren beide partijen zich onder de noemer 

‘biodiversiteit’ tot het ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud en het herstel van populaties van 

doelsoorten : enerzijds laagdrempelige acties gericht op soorten met een minder precaire status 

(bijvoorbeeld : paddenoverzetacties, acties rond zwaluwen, acties rond bijen, …), anderzijds een 

biodiversiteitswerking rond ‘moeilijker’ soorten die methodologisch onderbouwd wordt met een 

soortactieprogramma. 

In de voorbije 40 jaar is het aantal nesten van huiszwaluwen dramatisch terug gelopen. Ook in groot-

Zwevegem is dit het geval. Er zijn nog wel een drietal grotere kolonies (aan de Transfo-site en zowel in 

Heestert als in Sint-Denijs op een boerderij) maar de meeste andere kolonies zijn nagenoeg verdwenen. De 

oorzaken zijn velerlei maar ook het vernietigen van nesten aan dakgoten omwille van vermeende ‘overlast’ is 

er één van. Het is aangewezen dat ook oudere kolonies of oudere gekende nestplaatsen worden behouden 

en de kans krijgen te ontwikkelen. In het vorige seizoen sneuvelden bijvoorbeeld ook in de kolonie 

huiszwaluwen in Sint-Denijs een zeer groot aantal door natuurlijke predatie. Mochten ook deze kolonies 

komen te verdwijnen dan verliest Zwevegem de huiszwaluwen uit het straatbeeld. 

Het gemeentebestuur kan dankzij de samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde jaarlijks een 

aantal kunstnesten voor huiszwaluwen. Het gemeentebestuur engageert zich om jaarlijks een oproep te 

lanceren in groot-Zwevegem voor het plaatsen van bijkomende kunstnesten in de omgeving van bekende 

nestplaatsen. 

Daarnaast krijgen inwoners ook via voorliggend reglement een (beperkte) financiële ondersteuning om hen 

te vergoeden voor de inspanningen die nodig zijn om het nest in stand te houden en hun omgeving netjes te 

houden. 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Toelage per jaar 

Nog te bepalen. 

BESLUIT 

Artikel 1 – Voorwaarden 

De subsidie heeft betrekking op bewoonde huiszwaluwnesten in woningen en/of andere 

gebouwen/infrastructuurwerken, gelegen op het grondgebied van groot Zwevegem. 

De aanvraag wordt ingediend door de gebruiker van het gebouw waar de kolonie zich bevindt. De subsidie 

wordt aan deze aanvrager uitbetaald. 

De aanvrager verbindt zich ertoe de vrije toegang voor de zwaluwen tot de nesten te verzekeren en geen 

nesten te verstoren noch te verwijderen, ook niet na het broedseizoen. 
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Artikel 2 – Bedrag subsidie 

De subsidie bedraagt: 

25 euro/jaar voor 1 tot en met 2 nesten per adres 

50 euro/jaar voor 2 tot 6 nesten per adres 

75 euro/jaar voor meer dan 6 nesten per adres 

De subsidie wordt verleend binnen de perken van de kredieten die daartoe op het budget zijn voorzien. 

Artikel 3 – Aanvraagprocedure 

De subsidieaanvraagformulieren en bijkomende informatie over zwaluwen worden door het 

gemeentebestuur ter beschikking gesteld en zijn te verkrijgen bij de Dienst …….  En op de website van de 

gemeente. 

De aanvragen dienen te worden ingediend tussen 15 april en 31 juli. 

Artikel 4  – Toekenningsprocedure 

De aanvrager verleent de gemeente toestemming om ter plaatse te controleren. De controle kan ook 

gebeuren door derden. Zij worden daartoe dan aangesteld door het College van burgemeester en 

schepenen. 

Artikel 5 – Uitbetaling 

De subsidie wordt pas na controle uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op het 

aanvraagformulier. 

Artikel 6 – Controle 

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending van subsidies, 

is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden de stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van 

de gegevens van de subsidieaanvraag te controleren en daaromtrent inlichtingen in te winnen met alle 

middelen die zij hieromtrent nodig acht; de subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij 

werd toegekend; elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om eventueel 

ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 

terugvordering van de betrokken subsidie. 

Artikel 7 – Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in voege op 1 juni 2021. 

 


