
 
Toelichtende nota gemeenteraad 20 december 2021 - pagina 1 

 

 

1. Kennisname verslagen. 

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden en het mondeling verslag 

betreffende stand van zaken GRUP omleidingsweg Moen. 

2. Kennisname  schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande de afbouw 

van lokale ELIA-heffingen. 

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 10 november 

2021 aangaande de afbouw van lokale ELIA-heffingen. 

3. Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2022. 

Voor het aanslagjaar 2022 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke 

vennootschappen, de verenigingen en de gemeenschappen die gemiddeld meer dan driehonderd personen 

tewerkstellen op het grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 24,00 euro/kWh worden 

geheven op de motoren, die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de 

brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft.  

Het tarief daalt met 3,00 euro/kWh in vergelijking met vorig jaar (van 27,00 euro/kWh naar 24,00 

euro/kWh). 

4. Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2022. 

De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar 2022 bedraagt 75 euro per jaar. 

Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid (t.e.m. 2019 was dit het gezinshoofd) op 1 januari behoort tot de 

categorie die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals 

geregistreerd in het bestand van de kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting, 50 euro. 

De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting, na voorlegging van het bewijs van leefloon. 

5. Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2022. 

Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 

1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente hun domicilie hebben. 

De belasting wordt vastgesteld op 7,5% en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 

belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022. 

Voor het aanslagjaar 2022 wordt het aantal opcentiemen vastgesteld op 1228 (zelfde aantal als vorig jaar). 

7. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de Politiezone Mira. 

De gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de Politiezone Mira zal met 3% verhoogd worden ten opzichte van 

2021 en bedraagt 2.538.319,00 euro. Er is ook een investeringstoelage van 82.925,00 euro. 

8. Toekenning toelagen 2021 (deel 2). 
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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. 

Het betreft voornamelijk toelagen binnen de sector vrije tijd die voor de vermelde organisaties en 

verenigingen nodig zijn om de werking te verzekeren. 

Het gaat over 38 toelagen voor een totaal bedrag van 53.439,18 euro. 

9. Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement en aanvraagformulier + naam en logo NZ-

adviesraad. 

Het subsidiereglement voor steun aan projecten met het Zuiden, steun aan studenten en steun aan 

activiteiten binnen Zwevegem rond wereldburgerschap, sensibilisering internationale uitwisseling, mondiale 

problematieken, noodhulp… dateert van 2011. In het meerjarenbeleidsplan staat dat we het 

subsidiereglement in deze legislatuur zullen herzien. Aan de raad wordt nu het herwerkte subsidiereglement 

ter goedkeuring voorgesteld. De drie aparte reglementen zijn  samengebracht in één document. Het 

aanvraagformulier werd herwerkt. Er kwam tijdens het afgelopen jaar input van de werkgroep projecten, 

van het Wereldhuis en van onze juridische dienst. De werkgroep projecten gaf op 26 oktober positief advies 

en ook de algemene vergadering van de Noord-Zuid adviesraad gaf op 10 november 2021 positief advies 

voor het nieuwe reglement. Het nieuwe reglement, de aanvraagformulieren, het logo en de naam van de 

adviesraad zijn vanaf januari 2022 van toepassing. Het logo en de naam van de adviesraad stonden op de 

agenda van de algemene vergadering van de adviesraad in maart en november 2021.  

10. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding van 

zwaluwnesten in Zwevegem. 

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

erkennen de ondertekenaars dat de biodiversiteit op een onnatuurlijk hoog en verontrustend tempo 

achteruitgaat. Dit is in hoofdzaak door toedoen van de mens en dit wordt nog versterkt door de wereldwijde 

klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. 

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 als gierzwaluwen zijn soorten die onlosmakelijk met de mens verbonden zijn: 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. Concreet wordt dit 

in het biodiversiteitscharter als volgt verwoord: 

De gemeente blijft initiatieven ten gunste van de boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw stimuleren en 

ondersteunen (bestaande kolonies beschermen/uitbreiden), eventueel buurbewoners sensibiliseren en 

voorziet een subsidie voor beschermingsmaatregelen conform het GNOP. De Transfo-site biedt ook voor 

zwaluwen kansen voor extra maatregelen. 

Gemeentebestuur en Natuurpunt engageerden zich voorts om 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. 
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Binnen de samenwerking met het provinciale Stadlandschap Leie en Schelde is de huiszwaluw ook een 

aandachtsoort. 

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

goedgekeurd in gemeenteraadszitting 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. 

In de voorbije 40 jaar is het aantal nesten van huiszwaluwen dramatisch teruggelopen. 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) en 2 kleinere kolonies (basisschool Deerlijkstraat en Bekaert 

Blokkestraat), 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 (steenmarter). Mochten ook de resterende kolonies komen te 

verdwijnen dan verliest Zwevegem de huiszwaluwen uit het straatbeeld. 

De boerenzwaluw is – ondanks zijn vermelding op de rode lijst van bedreigde diersoorten – in onze streek 

redelijk vertegenwoordigd. Toch is een ondersteuning voor behoud en uitbreiding van nestgelegenheid op 

zijn plaats. De boerenzwaluw is in tegenstelling tot de huiszwaluw geen koloniebroeder, maar broedt eerder 

met 3 à 4 nesten tezamen. Het voorzien van kunstnesten en financiële ondersteuning door subsidie is toch 

zinvol. 

De laatste jaren worden er ook oeverzwaluwen gespot in de omgeving van de industriezone De Pluim. Deze 

zwaluwsoort is een pionierssoort die huist in naakte zandtaluds. Het gemeentebestuur wil zich dan ook 

engageren om een aangepast beheer te bespreken met de terreinbeheerder Leiedal om de nestgelegenheid 

in deze omgeving door een aangepast beheer maximaal te behouden. Een financiële ondersteuning van 

nesten voor deze soort is niet aan de orde. 

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

aantal kunstnesten voor huiszwaluwen verkrijgen. 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 financiële ondersteuning om hen te 

vergoeden voor de inspanningen die nodig zijn om het nest (geen onderscheid tussen natuurlijke- en 

kunstnesten) in stand te houden en hun omgeving netjes te houden. 

De subsidie bedraagt voor natuurlijke- en kunstnesten boerenzwaluw en huiszwaluw: 

20 euro per jaar voor 1 tot en met 2 nesten per adres; 

35 euro per jaar voor 3 tot 6 nesten per adres; 

50 euro per jaar voor meer dan 6 nesten per adres. 

De subsidie bedraagt voor natuurlijke- en kunstnesten gierzwaluw: 

30 euro per bak per jaar. 

Deze bedragen werden getoetst aan de bedragen van enkele omliggende gemeenten en bevinden zich in 

een redelijk midden. 

11. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond met 

aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, door de Coöperatieve Vennootschap met 

een sociaal oogmerk "Mijn Huis' aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar 

nut. 
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De Coöperatieve Vennootschap met een sociaal oogmerk ‘Mijn Huis’ heeft in het jaar 2020 een nazicht 

gedaan naar de onbebouwde percelen die als eigendom van de maatschappij geregistreerd staan. 

Er werd vastgesteld dat er verschillende percelen openbaar domein zijn, die nog niet werden overgedragen 

aan de betrokken gemeente. 

De Raad van Bestuur van de cvba ‘Mijn Huis’ heeft dan ook beslist om deze percelen kosteloos over te 

dragen aan de gemeenten, zodat de eigendomstitels overeenkomen met de werkelijke toestand. 

Voor de deelgemeente Heestert betreft het de overdracht van een perceel grond met aanhorigheden, 

gelegen in de Nieuwstraat. 

De over te dragen strook grond heeft een oppervlakte volgens opmeting van 1a 50ca. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht, 

gelegen in de Nieuwstraat te Heestert. 

12. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis met daarin 

begrepen uitrustingswerken en groenzone, gelegen in de verkaveling Marcel 

Vandewallestraat te Sint-Denijs, aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar 

nut. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 juli 2009 het wegenistracé voor de nieuw aan te leggen wegenis in 

de verkaveling Kooigemstraat / Driesstraat (thans Marcel Vandewallestraat) te Sint-Denijs goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 23 september 2009 een verkavelingsvergunning aan de 

NV Imbos voor het verkavelen van gronden, gelegen Kooigemstraat/Driesstraat (thans Marcel 

Vandewallestraat) te Sint-Denijs. 

De gronden met aangelegde wegenis en aanhorigheden worden vrij en kosteloos overgedragen aan de 

gemeente voor de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. 

De over te dragen gronden met aangelegde wegenis hebben een respectieve oppervlakte van 10a 59ca en 

6a 51ca. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte van kosteloze grondoverdracht, 

van wegenis met uitrustingswerken en een perceel grond (groenzone), gelegen in de verkaveling Marcel 

Vandewallestraat te Sint-Denijs. 

13. Goedkeuring dading tot vrijwaring van de buurtweg n. 164, Saint-Cornil. 

Op 15 juni 2021 besliste het college van burgemeester over te gaan tot maatregelen voor vrijwaring van de 

voetweg nr. 164, palend aan akkerland. Naar aanleiding van voormelde beslissing werd door de raadsman 

van de eigenaar van aanpalend akkerland een voorstel tot minnelijke schikking geformuleerd. Dit voorstel 

bood opening tot verdere onderhandelingen met betrokkenen.  

Op 31 mei 2021 ontvingen wij eveneens een verzoekschrift van enkele leden van Trage Wegen Natuurpunt 

Zwevegem, conform artikel 35 van het decreet gemeentewegen, tot vrijwaring van diezelfde voetweg. 

Gezien het college echter reeds op 15 juni het nodige initiatief nam tot vrijwaring, werd dit verzoek in zitting 

van 28 juni 2021 van de gemeenteraad zonder voorwerp verklaard. 

Als gevolg van constructieve onderhandelingen met de eigenaar van aanpalend akkerland, werd hen op 23 

november 2021 een voorstel van dading bezorgd. Op 27 november 2021 ontvingen wij het akkoord van 

betrokkenen met dit voorstel van dading.  

Deze dading werd uitdrukkelijk voorgelegd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de 

gemeenteraad.  
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Na goedkeuring door de gemeenteraad, kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot 

intrekking van de beslissing van 15 juni 2021 om over te gaan tot bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring 

van de buurtweg 164. 

14. Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en 

Verkeer en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietspadverbinding tussen 

de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg). 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Zwevegem voor de aanleg en het beheer van een 

fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en het fietspad langs de Kanaalweg (N391), Zwevegem.  

AWV is de aanbestedende overheid en de ontwerper van de werken. De werken worden uitgevoerd op het 

domein in beheer van de Vlaamse Waterweg. De kosten voor het uitvoeringsdossier worden volledig 

gedragen door AWV. De gemeente Zwevegem zal het stuk fietspadverbinding na de aanleg in beheer nemen 

en onderhouden.  

15. Goedkeuring nieuwe werking betreffende de keuring van de  privéwaterafvoer met 

herbevestiging van de samenwerking met de Watergroep. 

De gemeente Zwevegem beheert zelf haar riolen en is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring 

van de privéwaterafvoer. Sinds 2011 volgt De Watergroep de keuring van de privéwaterafvoer in Zwevegem 

op. De Watergroep neemt op verschillende tijdstippen per brief contact op met de klant/titularis, de klant 

vraagt de keuring aan bij De Watergroep en het attest wordt afgeleverd aan De Watergroep. De Watergroep 

rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Voor deze keuringen werkt De Watergroep 

samen met 2 keuringsinstellingen: Aquaflanders en Vlario. Op 1 januari 2021 wijzigde die wetgeving. Er 

werd onder meer een traject van aanmaningen toegevoegd. Wie niet in orde is met zijn keuringsattest, 

ontvangt van De Watergroep twee aanmaningen waarvan de laatste betalend is. Dit aanmaningstraject 

maakt deel uit van de opvolging van de keuring privéwaterafvoer binnen de gemeente.  

De gemeente wil, binnen de laatst aangepaste wetgeving, de taken inzake keuring van de privéwaterafvoer 

toewijzen aan de samenwerkingsverbanden met derden die voldoen aan de bepalingen van het Ministerieel 

besluit van 20 april 2021, conform de daartoe voorziene wettelijke mogelijkheden. Hierdoor is een jaarlijkse 

herbevestiging van de samenwerking tussen gemeente Zwevegem en De Watergroep noodzakelijk. 

16. Goedkeuring takenpakket Riopact 2022 in het kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

Het Riopact takenpakket 2022 wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. 

Het eerste deel van dit takenpakket bevat onder meer de studies en adviezen, het beheer van de 

infrastructuur en de beleidsondersteuning.  

Het grootste verschil voor 2022 is het voorzien van het platform Rosi (= Return On Sewage Investment) 

voor assetmanagement en het voldoen aan de minimum voorwaarden vanwege de Vlaamse overheid. Vanuit 

Vlaanderen wordt namelijk de verplichting opgelegd om tegen 2027 de status van het rioleringsstelsel in 

kaart te brengen. De opmaak en het beheer worden gedelegeerd naar Aquafin. 

Het tweede deel van dit takenpakket beschrijft het projectmanagement, het werftoezicht, de afkoppelings- 

deskundigen, de  studiebureau’s en de kosten van de gemeentelijke investeringen in de Blokkestraat, de 

Transfosite, de Blokellestraat, de  Kortrijkstraat, de afkoppeling knelpunten Otegem, collector 

Zwevegemstraat en de sanering lozingspunten Rijtgracht Moen inclusief de afkoppeling Verzetslaan. De reële 

prestaties van het voorgestelde takenpakket zullen maandelijks aangerekend worden tegen uurtarieven. De 
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coördinatie en de realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma zullen pas aangewend worden 

op basis van de op dat moment effectief geleverde prestaties en dus niet alleen in dienstjaar 2022, maar 

gespreid over de volledige uitvoeringsperiode van de investeringswerken. De kostprijs/ramingen van de 

diverse onderdelen zijn indicatief aangegeven. De financiële planning werd opgemaakt op basis van de op 

dit ogenblik beschikbare informatie en zal verder worde verfijnd, na gedetailleerd overleg met de diverse 

instanties.   

Tot slot zijn ook de coördinatie, het plaatsen en in het dienst stellen van IBA’s opgenomen in dit pakket, aan 

te wenden via een ander investeringsproject met actie. De te ontvangen subsidies van VMM voor het 

plaatsen en in dienst stellen van IBA’s zijn reeds ingediend via het AWIS platform en zijn in behandeling. 

17. Goedkeuring arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs. 

Voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs is een afzonderlijk arbeidsreglement van toepassing. 

Vanwege wijzigingen in de onderwijsregelgeving moet het bestaande reglement voor een aantal aspecten 

gewijzigd worden.  Op 1 september 2021 werd in Zwevegem Knokke een nieuwe school opgericht en de 

vestiging Knokke afgeschaft.  Deze wijziging moet in het arbeidsreglement opgenomen worden. 

Het arbeidsreglement legt de wederzijdse rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur als 

werkgever vast. 

18. Goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke 

kunstacademie. 

Voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie is een afzonderlijk arbeidsreglement van 

toepassing. 

Vanwege wijzigingen in de onderwijsregelgeving moet het bestaande reglement voor een aantal aspecten 

gewijzigd worden.   

Het arbeidsreglement legt de wederzijdse rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur als 

werkgever vast. 

19. Goedkeuring notulen voorgaande zitting. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

 


