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1. 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 
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2. Goedkeuring opdrachtdocumenten en keuze wijze van gunnen voor de opdracht "Levering 

dranken 2022 - 2026". 

 

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

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 166.591,45 euro 

excl. btw of 190.831,17 euro incl. btw voor rekening van OCMW Zwevegem. De opdracht zal gegund worden 

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

en is voorzien te starten op 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026. Het Autonoom Gemeentebedrijf en de 

gemeenteraad dienen mandaat te verlenen aan OCMW Zwevegem. 

 

3. 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. 

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van het OCMW 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 

OCMW-raad. 

 

4. Goedkeuring AVG (algemene verordening gegevensbescherming) - overeenkomst 

Woonwijs. 

 

Aansluitend op de lopende samenwerkingsovereenkomst ‘interlokale vereniging Woonwijs’ wordt de 

verwerkingsovereenkomst ‘modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens 

door interlokale vereniging Woonwijs’ ter goedkeuring voorgelegd aan de OCMW-raad. 
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5. Goedkeuring notulen voorgaande OCMW-raad. 

 

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

 


