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1. Kennisname diverse verslagen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen. 

2. Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2021 

tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de vrije basisschool Otegem en tot verlenging 

van het tijdelijk verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger 

dan 12 jaar. 

Opgemaakt op 26 oktober 2021. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 

2021 tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de vrije basisschool Otegem en tot verlenging van het tijdelijk 

verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar, en dit besluit te 

bekrachtigen.  

De burgemeester is volgens de nieuwe gemeentewet gemachtigd om op te treden indien het geringste uitstel 

een bedreiging voor de openbare gezondheid zou betekenen. Om rechtsgeldig te zijn, dienen de maatregelen 

te worden bekrachtigd in de eerstvolgende gemeenteraad. 

3. Goedkeuring budgetten 2022 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van de budgetten 

2022 van alle kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde: 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

Sint-Amandus  

Zwevegem 

67.959,82 0,00 

St.Maria-Bernarda 

Zwevegem-Knokke 

18.843,11 0,00 

OLV. Hemelvaart  

Heestert 

21.644,75 0,00 

Sint-Eligius  

Moen 

16.852,14 0,00 

St.Amand en St.Anna  

Otegem 

34.875,59 0,00 

St.Dionysius en St.Genesius 

Sint-Denijs 

33.731.,78 0,00 

TOTAAL budgetten 2022 193.907,19 0,00 
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4. Goedkeuring budget 2022 vzw Transfo Zwevegem. 

Het budget 2022 van vzw Transfo Zwevegem wordt met volgende cijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad: 

Resultatenrekening 
Rekening 

2020 

Budget 

2021 

Proef en saldi 

22.09.2021 
Budget 2022 

Kosten 137.042,56 172.800,00 91.334,15 170.000,00 

Opbrengsten 165.679,24 172.800,00 63.477,74 170.000,00 

TOTAAL 28.636,68 0,00 -27.856,41 0,00 

Raamovereenkomst - 

deel Zwevegem (1/3) 
50.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 

 

5. Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem. 

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk 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 2021-2025 (boekjaar 2021-1) 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 Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

I. Exploitatiesaldo 41.911,51 37.792,57 37.585,94 37.228,31 37.860,42 37.481,94 

II. Investeringssaldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Saldo exploitatie en 

investeringen 

41.911,51 37.792,57 37.585,94 37.228,31 37.860,42 37.481,94 

IV. Financieringssaldo -36.619,73 28.380,27 -36.619,73 -36.619,73 -36.619,73 -36.619,73 

V. Budgettair resultaat van het 

boekjaar 

5.291,78 66.172,84 966,21 608,58 1.240,69 862,21 

VI. Gecumuleerd budgettair 

resultaat vorig boekjaar 

-71.088,90 -65.797,12 375,72 1.341,93 1.950,51 3.191,20 

VII. Gecumuleerd budgettair 

resultaat 

-65.797,12 375,72 1.341,93 1.950,51 3.191,20 4.053,41 

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair 

resultaat 

-65.797,12 375,72 1.341,93 1.950,51 3.191,20 4.053,41 

 

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

I. Exploitatiesaldo 41.911,51 37.792,57 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 5.291,78 1.172,84 966,21 608,58 1.240,69 862,21 
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Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

I. Autofinancieringsmarge 5.291,78 1.172,84 966,21 608,58 1.240,69 862,21 

II. Correctie op de periodieke 

aflossingen 

-227.042,26 -224.112,68 -226.383,10 -223.453,52 -220.523,94 -217.594,37 

III. Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

-221.750,48 -222.939,84 -225.416,89 -222.844,94 -219.283,25 -216.732,16 

Overeenkomstig artikel 242 van het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan van een autonoom 

gemeentebedrijf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

6. Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente. 

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk 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 2021-2025 (boekjaar 2021-1) 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 Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

I. Exploitatiesaldo 9.390.755,79 4.590.900,86 4.443.618,12 5.010.985,72 5.076.165,27 5.042.102,18 

II. Investeringssaldo -4.111.010,46 -12.114.779,54 -9.474.617,64 -11.323.915,57 -7.874.098,24 -7.029.454,85 

III. Saldo exploitatie en 

investeringen 

5.279.745,33 -7.523.878,68 -5.030.999,52 -6.312.929,85 -2.797.932,97 -1.987.352,67 

IV. Financieringssaldo -2.217.971,04 -340.296,08 5.034.154,64 6.346.896,57 2.770.561,32 2.018.878,07 

V. Budgettair resultaat van 

het boekjaar 

3.061.774,29 -7.864.174,76 3.155,12 33.966,72 -27.371,65 31.525,40 

VI. Gecumuleerd 

budgettair resultaat vorig 

boekjaar 

4.809.506,87 7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 

VII. Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 48.381,99 

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair 

resultaat 

7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 48.381,99 

 

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

III. Autofinancieringsmarge 5.456.265,08 641.853,40 247.071,69 605.343,81 272.467,15 165.120,57 

 

Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

III. Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

6.364.927,31 1.693.304,34 1.498.630,29 1.675.512,80 1.246.444,35 954.446,11 
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7. Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW. 

Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk 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 2021-2025 (boekjaar 2021-1) 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 Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

I. Exploitatiesaldo 9.390.755,79 4.590.900,86 4.443.618,12 5.010.985,72 5.076.165,27 5.042.102,18 

II. Investeringssaldo -4.111.010,46 -12.114.779,54 -9.474.617,64 -11.323.915,57 -7.874.098,24 -7.029.454,85 

III. Saldo exploitatie en 

investeringen 

5.279.745,33 -7.523.878,68 -5.030.999,52 -6.312.929,85 -2.797.932,97 -1.987.352,67 

IV. Financieringssaldo -2.217.971,04 -340.296,08 5.034.154,64 6.346.896,57 2.770.561,32 2.018.878,07 

V. Budgettair resultaat van 

het boekjaar 

3.061.774,29 -7.864.174,76 3.155,12 33.966,72 -27.371,65 31.525,40 

VI. Gecumuleerd 

budgettair resultaat vorig 

boekjaar 

4.809.506,87 7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 

VII. Gecumuleerd 

budgettair resultaat 

7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 48.381,99 

VIII. Onbeschikbare gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair 

resultaat 

7.871.281,16 7.106,40 10.261,52 44.228,24 16.856,59 48.381,99 

 

Autofinancieringsmarge Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

III. Autofinancieringsmarge 5.456.265,08 641.853,40 247.071,69 605.343,81 272.467,15 165.120,57 

 

Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

Rek 2020 Mjp 2021 Mjp 2022 Mjp 2023 Mjp 2024 Mjp 2025 

III. Gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge 

6.364.927,31 1.693.304,34 1.498.630,29 1.675.512,80 1.246.444,35 954.446,11 

 

8. Goedkeuring werkingssubsidie corona 2021 AGB Zwevegem. 

AGB Zwevegem wordt gekwalificeerd als BTW belastingplichtige met recht op BTW aftrek in de zin van artikel 

4, § 1, WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent dat de globale werking van het 

AGB winstgevend moet zijn, en daarenboven effectief winst moet (kunnen) worden uitgekeerd. Het louter 

vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is dus NIET voldoende. Omdat de tarieven 

aangerekend door AGB Zwevegem onvoldoende zijn om alle kosten te dekken (en dus winst te genereren), 

komt de gemeente tussen met een prijssubsidie. 

Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting door Corona geen omzet was, was er ook geen 

prijssubsidie terwijl de vaste kosten (verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud gebouw…) gewoon 
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verderlopen. Ook na het hernemen van de activiteiten zal de omzet (en dus ook de prijssubsidie) wellicht NIET 

het niveau halen dat nodig is om winst te genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de sluiting te 

neutraliseren.  

De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van het boekjaar 2021 vanaf 1 

oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf 

(AGB). Eerder was dat al beslist voor de eerste 2 kwartalen van 2021, maar de referentieperiode werd dus in 

juni (zoals verwacht) verlengd met een kwartaal. De vereiste uit de vorige circulaire (circulaire 2021/C/8 van 

5 februari 2021) dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken werd dan toch niet haalbaar geacht 

door de fiscus. Met de nieuwe circulaire verwacht de fiscus dus dat de AGB’s vanaf 1 oktober 2021 wèl opnieuw 

winst kunnen maken. 

Dat betekent dat de gemeenten een corona-toelage kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het 

Corona-verlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een ‘algemene 

werkingstoelage’ (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.  

Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de Wet van 2 april 2021 houdende 

de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd tot 31 

december 2021, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting 

wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31 december 2021. Dat betekent dat de Corona-toelage met 

betrekking tot de eerste 3 kwartalen van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog 

steeds zal vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).  

De corona-toelage kan wellicht enkel worden berekend/gestaafd door opmaak van een tussentijdse toestand 

op datum 30 september 2021.  

De boekhoudkundige winst in boekjaar 2021 werd in het initieel meerjarenplan geraamd op 433,57 euro. Op 

basis van de cijfers voor Corona was het realistisch om dit resultaat te behalen in 2021. We kunnen bijgevolg 

stellen dat het verschil tussen het effectief geraamde verlies 2021 en de vooropgestelde boekhoudkundige 

winst in het initieel meerjarenplan het Corona-verlies is. Dit verschil wordt geraamd op 20.000 euro. Voor de 

periode na 1 oktober 2021 wordt rekening gehouden met een normale werking in het AGB. 

9. Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2021. 

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. Het betreft toelagen aan sport vzw’s en cultuur vzw’s in het kader van  

doorgeefleningen. Deze toelagen worden voorzien in de gemeenteboekhouding maar worden niet effectief 

uitbetaald. De jaarlijkse toelage voor het onderhoud van de binnenkoer van het OC Ter Streye in Sint-Denijs 

bedraagt 750,00 euro en wordt wel uitbetaald. 

10. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale Leiedal op 9 december 2021. 

Dei ntercommunale Leiedal houdt op 9 december 2021 op Transfo te Zwevegem een buitengewone algemene 

vergadering.  

Op de agenda staat: 

1. Jaaractieplan. 

2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2022. 

3. Begroting 2022. 

4. Benoeming bestuurders en deskundigen. 

5. Varia. 



 

 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 november 2021 

pagina 6 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in 

de buitengewone algemene vergadering van Leiedal. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 9 december 2021 afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

11. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale Gaselwest op 21 december 2021. 

De opdrachthoudende vereniging Gaselwest houdt op 21 december 2021 een buitengewone algemene 

vergadering via live-stream.  

Op de agenda staat: 

1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen 

activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur 

opgestelde begroting 2022. 

2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV. 

3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap. 

4. Statutaire benoemingen. 

5. Statutaire mededelingen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in 

de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest. Deze vertegenwoordiger zal zijn/haar stemgedrag in 

de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21 december 2021 afstemmen op het besluit van 

de gemeenteraad. 

12. Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale Psilon op 15 december 2021. 

De opdrachthoudende vereniging Psilon houdt op 15 december 2021 een buitengewone algemene 

vergadering.  

Op de agenda staat: 

1. Vaststelling werkprogramma 2022.  

2. Vaststelling begroting 2022. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in 

de buitengewone algemene vergadering van Psilon. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

buitengewone algemene vergadering van Psilon op 15 december 2021 te Kortrijk afstemmen op het besluit 

van de gemeenteraad. 

13. TMVS - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale TMVS op 14 december 2021. 

De dienstverlenende vereniging TMVS houdt op 14 december 2021 een buitengewone algemene vergadering.  

Op de agenda staat: 

1. Toetreding van deelnemers.  

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.  

3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB).  

4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB).  

5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.  

6. Statutaire benoemingen.  

Varia. 



 

 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 november 2021 

pagina 7 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de gemeente in 

de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14 december 2021 afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

14. IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de 

intercommunale IMOG op 21 december 2021. 

De intercommunale IMOG houdt op 21 december 2021 om 19.30 uur een buitengewone algemene 

vergadering.  

Op de agenda staat: 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2022.  

2. Begroting 2022.  

3. Varia.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordigers van de gemeente 

in de buitengewone algemene vergadering van IMOG. Deze vertegenwoordigers zullen hun stemgedrag in de 

buitengewone algemene vergadering van IMOG op 21 december 2021 afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

15. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal 

woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem, 

namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat". 

Het goedgekeurd sociaal woonproject met nieuwe wegenis is gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat 

en de Sparrenlaan te Otegem. 

Het woonproject bestaat uit 1 hoofdstraat met 6 aftakkingen voor de toegang van de woningen. 

De gemeenteraad heeft de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor de realisatie van het sociaal 

woonproject ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem reeds goedgekeurd. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “Elf Novemberstraat” toe te kennen aan de 

nieuw aan te leggen straten binnen het sociaal woonproject in Otegem, en ook de noodzakelijke 

huisnummerwijzigingen van 6 bestaande woningen in de Elf Novemberstraat door te voeren. 

16. Goedkeuring aanpassing gemeentelijk reglement tot erkenning van een zorgtoelage 21+. 

Om na te gaan of er recht is op een zorgtoelage, dient steeds de zorgbehoevendheid van de betrokken persoon 

te worden bepaald. Dit gebeurde vroeger aan de hand van de Belfoto. Sinds juni 2021 werd de Belfoto 

vervangen door de Belrai. Het gebruik van de Belrai is heel uitgebreid: het invullen van de schaal duurt ruim 

een uur. Daarom werd, samen met W13 en alle andere gemeentes, op zoek gegaan naar een eenvoudig 

beoordelingsschema. 

Samen met de omliggende gemeenten werd er een nieuw “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een 

zorgtoelage 21+” opgemaakt, waarin een eenvoudige manier van bepalen van de zorgbehoevendheid is 

opgenomen: het gebruik van het attest van de Federale Overheid maakt het beoordelen eenvoudiger. Het 

attest van de Federale Overheid wordt aan de aanvrager verleend na een beoordeling door de huisarts en een 

adviserend arts. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het aangepast reglement gemeentelijke zorgtoelage 21+ goed te 

keuren. 
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17. Verlenen mandaat aan OCMW Zwevegem tot het voeren van de overheidsopdracht 

"levering dranken 2022-2026" ten behoeve van OCMW, gemeente en AGB.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aan het OCMW een mandaat te verlenen voor het voeren van de 

gunningsprocedure voor leveren van dranken, in naam en voor rekening van de gemeente Zwevegem.  

De overheidsopdracht betreft de levering van dranken op het Gemeentepunt, OCMW en Transfo.  Tot op 

vandaag werken wij met diverse leveranciers en diverse prijssettings. De opdracht - met als doel  een 

gestroomlijnde en efficiënte manier van werken met transparante marktconforme prijzen en een correcte 

dienstverlening - bevat: 

- de dranken o.a. bieren, frisdranken, fruitsap en water voor intern verbruik op het Gemeentepunt, het 

onderwijs en andere locaties voor vergaderingen, recepties en andere protocollen.   

- de dranken o.a. bieren, frisdranken, fruitsap en water voor intern verbruik in het Woonzorgcentrum Sint-

Amand voor de bewoners en (beperkt) voor de bereidingen van maaltijden. 

- de dranken voor verkoop in cafetaria in het Woonzorgcentrum Sint-Amand voor bewoners en bezoekers. 

- de dranken voor verkoop in de machinezaal en fuifzaal in de erfgoedsite Transfo. 

OCMW Zwevegem treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

De opdracht is opgedeeld in 2 percelen: 

- Perceel 1: levering dranken lokaal bestuur Zwevegem. 

- Perceel 2: levering dranken erfgoedsite Transfo. 

De totale raming bedraagt 396.891,16 euro excl. btw, of 461.759,35 euro incl. btw, waarvan 30.220,87 euro 

excl. btw of 34.696,58 euro incl. btw voor rekening van gemeente Zwevegem. De opdracht zal gegund worden 

als openbare procedure met nationale en Europese publicatie. De opdracht heeft een looptijd van 48 maanden 

en start op 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026.  

De gemeenteraad dient hiertoe een mandaat te verlenen aan OCMW Zwevegem. 

18. Goedkeuring AVG (algemene verordening gegevensbescherming)-overeenkomst 

Woonwijs. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om, aansluitend op de lopende samenwerkingsovereenkomst met de 

‘interlokale vereniging Woonwijs’, de overeenkomst met de vereniging goed te keuren inzake de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door de  interlokale vereniging Woonwijs. 

19. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende het aanbieden van een  

provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private 

huurmarkt. 

De provincie West-Vlaanderen wil meer kansen bieden aan eenoudergezinnen die aangewezen zijn op 

de private woninghuurmarkt en start binnenkort met het aanbieden van een provinciale 

huurgarantieverzekering aan verhuurders die op de private huurmarkt aan die doelgroep willen 

verhuren. De provincieraad keurde hiervoor een nieuw reglement goed en wenst samen te werken met 

de lokale besturen. Gemakkelijker een huurwoning vinden als eenoudergezin: dat is het doel van de 

provinciale huurgarantieverzekering.  

Eenoudergezinnen zijn statistisch gezien meer aangewezen op huurwoningen, maar tegelijk vinden 

eenoudergezinnen, met één inkomen moeilijker toegang tot een goede en betaalbare huurwoning. Om 

voor hen de drempel tot het vinden van een geschikte huurwoning te verlagen, biedt de provincie West-

Vlaanderen een gratis huurgarantieverzekering aan verhuurders. De verzekering biedt de verhuurder 
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bescherming tegen huurachterstal, huurschade en voorziet ook rechtsbijstand. De Provincie neemt de 

premie drie jaar lang voor eigen rekening; de verhuurder betaalt niets om deze verzekering af te sluiten. 

De Provincie heeft beslist om voor dit project samen te werken met lokale besturen. Geïnteresseerde 

verhuurders kunnen zo heel dichtbij informatie inwinnen over dit pilootproject en huurders kunnen 

terecht bij het lokaal woonloket voor het invullen van de aanvraag of voor het opmaken van het dossier. 

Het dossier wordt door de gemeente bezorgd aan de verzekeraar.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de samenwerkingsovereenkomst met de 

Provincie omtrent het aanbieden van een huurgarantieverzekering.  

De overeenkomst loopt van 1 november 2021 tot en met 30 oktober 2024. 

20. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de restauratiedossiers 2022 

meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem. 

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. De afgesloten meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse 

overheid stelt het gemeentebestuur in staat om, na de goedkeuring van de respectievelijke bestekken en 

procedures, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het betreffende deel van 

de restauratiewerken. In het kader van deze afgesloten meerjarenpremieovereenkomst dient voor het 

kalenderjaar 2022 een ontwerper aangesteld te worden voor de respectievelijke restauratiedossiers. 

De dossiers voorzien in 2022 dienen eerst bij het agentschap onroerend erfgoed ontvankelijk verklaard te 

worden, vooraleer wij de werken kunnen opstarten. Dit houdt in dat er een definitief ontwerp, bestek en 

raming dient opgemaakt te worden.  

Voor 2022 gaat dit over de volgende restauratiedossiers: 

- RD XII - restauratie ventilatorengebouw. 

- RD XIV - restauratie administratief gebouw. 

- RD XV - restauratie opzichterswoning. 

Voor dergelijke opdracht zijn een goed doordachte planning en deskundige bestekken vereist om de 

noodzakelijke werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een 

ontwerper aan te stellen voor de periode van de restauratiedossiers 2022 zoals opgenomen in de MJO. De 

raming van de erelonen voor deze dossiers is 110.500,00 euro excl. btw. 

Hiervoor werd bestek pr-cbo-21-09 opgemaakt waarbij voorgesteld wordt, gezien de raming dit toelaat, deze 

opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

21. Goedkeuring van een overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw decanaat 

Waregem-Avelgem betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van 

ontmoetingscentrum Ter Streye in Sint-Denijs. 

Het ontmoetingscentrum Ter Streye is eigendom van vzw decanaat Waregem-Avelgem en wordt uitgebaat 

door vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs. De overeenkomsten met betrekking tot de uitbating 

dateren van 1998 en zijn aan herziening toe. In onderling overleg tussen de gemeente en beide vzw’s werd 

beslist om de uitbating verder te zetten. In de gemeenteraad worden hiervoor 2 nieuwe overeenkomsten ter 

goedkeuring voorgelegd. De ene overeenkomst betreft de kosteloze ter beschikking stelling van het 
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ontmoetingscentrum van de eigenaar (vzw decanaat Waregem-Avelgem) aan de gemeente. Bij de andere 

overeenkomst stelt de gemeente vzw Ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs aan als uitbater van het 

ontmoetingscentrum. De overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van 20 jaar. Ze gaan in op 23 

november 2021 en eindigen op 22 november 2041. 

22. Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw ontmoetingscentrum 

Ter Streye Sint-Denijs betreffende de uitbating van ontmoetingscentrum Ter Streye in 

Sint-Denijs voor de organisatie van socio-culturele activiteiten. 

Het Ontmoetingscentrum Ter Streye is eigendom van vzw Decanaat Waregem-Avelgem en wordt uitgebaat 

door vzw Ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs. De overeenkomsten met betrekking tot de uitbating 

dateren van 1998 en zijn aan herziening toe. In onderling overleg tussen de gemeente en beide vzw’s werd 

beslist om de uitbating verder te zetten. In de gemeenteraad worden hiervoor 2 nieuwe overeenkomsten ter 

goedkeuring voorgelegd. De ene overeenkomst betreft de kosteloze ter beschikking stelling van het 

ontmoetingscentrum van de eigenaar (vzw Decanaat Waregem-Avelgem) aan de gemeente; bij de andere 

overeenkomst stelt de gemeente vzw Ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs aan als uitbater van het 

Ontmoetingscentrum. De overeenkomsten worden afgesloten voor een periode van 20 jaar en nemen 

aanvang op 23 november 2021 om te eindigen op 22 november 2041. 

23. Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

* Varia 

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag. 


