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1. Zefier - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 9 juni 2022. 

Zefier cvba houdt op 9 juni 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2021. 

2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2021. 

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting). 

4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 

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 deze respectievelijke algemene 

vergadering van Zefier zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

2. IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale IMOG 

op 17 mei 2022. 

IMOG houdt op 17 mei 2022 om 18.30 uur een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 2021. 

3. Verslag van de Commissaris. 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2021. 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris. 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat. 

7. Goedkeuren Statutenwijzing. 

8. Aanstelling commissaris-revisor en bepalen jaarlijkse bezoldiging. 

9. Statutaire benoemingen. 

10. Toelichting activiteiten 2021. 

11. Varia 

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

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

algemene vergadering van IMOG afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

3. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 28 juni 2022. 

Gaselwest houdt op 28 juni 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2021. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening van Gaselwest afgesloten op 31 december 2021 (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 2021.  

5. Desgevallend aanvaarding uitbreiding activiteiten gemeenten voor (neven)activiteiten.  

6. Statutaire benoemingen. 
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7. Benoeming van een commissaris. 

8. Statutaire mededelingen.  

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 

deze respectievelijke algemene vergadering van Gaselwest afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

4. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 24 mei 2022. 

Leiedal houdt op 24 mei 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Verslag over de activiteiten in 2021. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur.  

1.2. Verslag van de commissaris-revisor.  

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021.  

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor.  

4. Vervanging van bestuurders.  

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 deze respectievelijke 

algemene vergadering van Leiedal zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

5. TMVS - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 21 juni 2022. 

TMVS houdt op 21 juni 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Toetreding van deelnemers. 

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

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021. 

4. Verslag van de commissaris. 

5a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021. 

5b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021. 

6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris. 

7. Actualisering presentievergoeding. 

8. Statutaire benoemingen. 

9. Aanstelling commissaris 

10. Varia. 

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

gemeente in de algemene vergadering van TMVS, die zijn/haar stemgedrag in deze respectievelijke 

algemene vergadering van TMVS zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

6. Psilon - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering op 15 juni 2022. 

Psilon houdt op 15 juni 2022 een algemene vergadering, met volgende agenda: 

1. Goedkeuring verslag over de activiteiten en rekeningen in 2021: 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2021. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vaststelling vervanging bestuurders (voorgedragen door GR Avelgem, Harelbeke, Waregem, Wevelgem, 

Wervik en Roeselare). 
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van Psilon, die zijn/haar stemgedrag in deze respectievelijke 

algemene vergadering van Psilon zal afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

7. Principebeslissing tot straatnaamgeving voor de aan te leggen wegenis in de nieuwe 

verkaveling binnenwaarts de Oude Bellegemstraat te Zwevegem, namelijk "Basiel 

Naessensstraat". 

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 mei 2021 de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor de 

aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg in functie van het verkavelen van 18 loten in de Oude 

Bellegemstraat te Zwevegem goedgekeurd. 

De Oude Bellegemstraat (gemeenteweg) bevindt zich ten zuidwesten van de kern van Zwevegem. 

Het betreft het verkavelen van 18 loten na het slopen van de bestaande bebouwing, alsook het aanleggen 

van een nieuwe ontsluitingsweg. 

De nieuw aan te leggen wegenis (woonerf) wordt voorzien met een totale breedte van 8,50 m en wordt 

aangelegd in grijze betonstraatstenen. 

Aan de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg binnen de verkaveling dient een straatnaam gegeven te 

worden. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd om de nieuw aan te leggen straat binnen de 

verkaveling langsheen de Oude Bellegemstraat te Zwevegem de “Basiel Naessensstraat” te noemen. 

8. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzones, 

gelegen in de verkaveling Kannootdries te Sint-Denijs, dit om reden van algemeen nut. 

Het college van burgemeester en schepenen gaf op 16 april 2018 en op 8 juni 2021 (bijstelling) een 

vergunning aan nv Hectaar voor het verkavelen van gronden in de Kannootdries te Sint-Denijs. 

De gronden met aangelegde wegenis en groenzones worden kosteloos overgedragen aan de gemeente voor 

de inlijving in het openbaar domein. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de ontwerpakte van kosteloze overdracht aan de 

gemeente. 

9. Goedkeuring reglement voor de aanleg van Zoemrijke plekken op braakliggende percelen 

in Zwevegem.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een reglement voor aanleg van Zoemrijke plekken op braakliggende 

percelen goed te keuren.  

In het kader van de huidige klimaatdoelstellingen, zoals het Lokaal Klimaatplan Zwevegem en het Energie- 

en Klimaatpact, zijn thema’s als ontharding, vergroening en hittecontrole in bebouwde omgeving duidelijke 

speerpunten. Tegelijkertijd vormt de bescherming van nuttige insecten in ons leefmilieu een grote uitdaging.  

Meer aandacht voor klimaat en milieu zijn onontbeerlijk om voor Zwevegem en haar burgers een leefbare 

toekomst te garanderen. Dat dit niet enkel door overheden kan of moet gerealiseerd worden, is een open 

deur intrappen. Burgers en gemeentebesturen kunnen hierin samen werken aan een hoger doel. 

Werken aan klimaat- en milieudoelstellingen kan door diverse maatregelen aangepakt worden. Eén daarvan 

is het aanleggen en stimuleren van bloemenweides op privaat domein. De groendienst is van oordeel dat het 

aanleggen van bloemenweides, ook wel zoemrijke plekken genoemd, een belangrijke meerwaarde biedt op 

veel vlakken. Het biedt een veilige haven voor tal van nuttige en vaak bedreigde insecten zoals diverse 

soorten bijen en zweefvliegen. Daarnaast geeft het een zinvolle invulling aan braakliggende percelen die 

vaak een ‘vage’ invulling kennen. Tegelijk biedt elke kleine plek die vergroend wordt een positief effect op de 
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waterhuishouding en de temperatuur in elke straat. Dat het daarbij een fraai uitzicht geeft, is welkom en 

biedt extra belevingswaarde in een buurt. Er zijn voldoende onderzoeken waar er een duidelijk verband 

gelegd wordt tussen het geluk en de gezondheid van burgers enerzijds en de aanwezigheid van zichtbaar 

groen in hun directe omgeving anderzijds. Door deze combinatie van factoren ziet de dienst dit als een 

meerwaarde voor het openbaar leven. Deze aanpak met bloemenmengsels wordt trouwens sinds enkele 

jaren ook gevraagd van verkavelaars op hun onbebouwde percelen in verkavelingen. 

Bij de aanleg van zoemrijke plekken wordt resoluut gekozen om de aanleg te realiseren in beheer van het 

gemeentebestuur in plaats van een financiële stimulans. Zo wordt de burger ontzorgd van praktische 

beslommeringen. Daarnaast behoudt de dienst zo ook een goede controle over een technisch goede 

uitvoering van het zoemrijke plekje en een vereenvoudigde werkflow.  

Dit resulteert dus in een win-win en werken burgers en gemeentediensten hand in hand voor een betere 

leefwereld in de Zwevegemse buurten. 

10. Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het vernieuwen van het dak van 

de loods op de site OC De Brug te Zwevegem. 

Op de site OC De Brug is het dak van de loods dringend aan renovatie toe. De huidige toestand laat te 

wensen over, de renovatie is ook in het belang van het behoud van het gebouw. De stabiliteit van het 

huidige dak is niet meer voldoende om op verder te bouwen. De dakstructuur dient volledig aangepakt te 

worden, hiervoor werd een ontwerper aangesteld. Voor deze opdracht werd opdrachtdocument 190421 

opgemaakt met een raming van 177.711,91 euro excl. btw of 215.031,41 euro incl. btw verlegd. Er wordt 

voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. 

11. Goedkeuring reglement digitale cadeaubon. 

Ongeveer 10 jaar geleden lanceerde het gemeentebestuur de Zwevegemse Bonz. De bon werd in het leven 

geroepen ter ondersteuning en als impuls van de lokale Zwevegemse handel. Door de jaren heen werd de 

bon in een nieuw kleedje gestoken. Nu gaan we een stapje verder en wordt de bon gedigitaliseerd. Op deze 

manier wordt de Zwevegemse BonZ nog aantrekkelijker én gebruiksvriendelijker voor zowel de consument, 

de handelaar als de gemeentelijke diensten. 

Het reglement legt enkele regels en afspraken vast betreffende de aankoop en het gebruik van de digitale 

Zwevegemse BonZ. Op deze manier weet zowel de handelaar als de consument waar men aan toe is. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om voorgelegd reglement goed te keuren. 

12. Goedkeuring toetreding tot OFP Prolocus in het kader van de tweede pensioenpijler voor 

het contractueel personeel. 

De meeste Vlaamse lokale besturen waren tot eind 2021 voor het aanvullend pensioen voor hun 

contractanten aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance of Ethias. Deze groepsverzekering 

kwam in 2010 tot stand na een overheidsopdracht door de toenmalige RSZPPO, mede op initiatief van de 

VVSG. De beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, 

met ingang van 1 januari 2022. De VVSG en OFP Prolocus hebben intussen samen voor een nieuw aanbod 

gezorgd. Voor alle duidelijkheid: voor de diensttijd tot eind 2021 blijven de regels van de groepsverzekering 

Ethias/Belfius gelden, voor de diensttijd vanaf 1 januari 2022 gelden die van OFP Prolocus voor die besturen 

die er in de loop van het voorjaar van 2022 bij aansluiten. 

Al in 2020, dus ruim voor de opzegging door de verzekeraars, begon de VVSG met het onderzoeken van 

mogelijke nieuwe pistes voor de aanvullende pensioenen. Sinds 2010 is er immers enorm veel veranderd. 

Een aanvullend pensioen voor contractanten van lokale besturen is zo goed als veralgemeend, met 
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bovendien het sectorale akkoord van 2020 dat een minimumbijdrage van 2,5% oplegt. Verder zijn er almaar 

meer contractanten, ook voor leidinggevende en staffuncties. Door de ‘Wet Bacquelaine’ van 2018 kunnen 

besturen ook een korting op de responsabiliseringsbijdrage krijgen als ze een voldoende hoge tweede pijler 

aanbieden aan hun contractanten (min. 3%). 

Reeds in 2020 gaf de VVSG aan Everaert Actuaries de opdracht om voorstellen te formuleren voor een 

aanpassing van de aanvullende pensioenen, met drie randvoorwaarden: de oplossing moest billijk zijn voor 

de medewerkers, betaalbaar en voorspelbaar voor de besturen en beschikbaar op de markt. 

Op basis van de conclusies van de studie voerde de VVSG verkennende gesprekken met diverse betrokken 

spelers. Dat leidde in september 2021 tot een akkoord met OFP Provant (intussen OFP Prolocus) om tegen 

2022 een nieuw aanbod voor aanvullende pensioenen door lokale besturen klaar te hebben. 

Daarnaast werd ook een intentieverklaring afgesloten tussen OFP Vlaams Pensioenfonds, OFP Provant en de 

VVSG waarin de drie zich engageren om de komende jaren te werken aan meer samenwerking (tot mogelijk 

zelfs een samensmelting) rond aanvullende pensioenen binnen de publieke sector in Vlaanderen. 

Om toe te treden tot het pensioenfonds moeten de gemeenteraad en OCMW-raad verschillende 

sleuteldocumenten goedkeuren. Verder moet de raad in het kader van het bijzonder pensioenreglement 

bepaalde keuzes maken.  

Aantal kenmerken: 

- Het nieuwe aanvullend pensioen komt er in de vorm van een pensioenfonds, waarbij er niet langer een 

resultaatsverbintenis is, maar wel een middelenverbintenis.  

- In het kaderreglement is de keuze gemaakt voor een pensioenplan met vaste bijdragen (defined 

contribution). 

- Er is de keuze voor de medewerker voor uitbetaling in kapitaal of rente (indien voldoende hoog). 

- Het VVSG-vermogen (lokale besturen die nu toetreden) blijft gescheiden van het Provant-vermogen 

(besturen die vroeger al waren toegetreden) i.k.v. beleggingen. 

- De eerste 5 jaar wordt een prefinanciering van 5% op de geïnde bijdragen voorzien, om het risico om 

opleg te betalen door bestuur i.k.v. WAP-garantie te beperken. 

- Beleggingsbeginselen worden vastgelegd in een SIP (statement of investment principles). Momenteel dient 

men van start te gaan met een voorlopige SIP, omdat nog geen zicht is op een aantal belangrijke 

elementen zoals het aantal besturen dat zal aansluiten, kenmerken van de populatie,…  In het najaar 

wordt dit besproken en een nieuwe SIP kan vanaf januari 2023 toegepast worden. 

- Beleggingen worden vanuit OFP Prolocus uitbesteed aan gespecialiseerde beleggingsbureaus. Op vandaag 

zijn dat Candriam en KBC Asset Management. 

Over de volgende onderwerpen dient een beslissing genomen te worden in de gemeenteraad en de OCMW-

raad: 

Onderwerp Voorstel 

Toetreding van het bestuur tot OFP Prolocus Ja 

Niveau van de bijdragen in de basistoezegging 3%  

Eventuele step-rate Nee 

Aanvullende toezegging 2% voor VIA-diensten 

Inhaaltoezegging Nee 

Inrichten van een MIPS of UNI plan (MIPS = 

multi-inrichters, met als voordeel dat er 

solidariteit is tussen het fonds van gemeente en 

OCMW, en dat een medewerker niet benadeeld 

wordt bij interne mobiliteit van gemeente naar 

MIPS met gemeente en OCMW 
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OCMW of omgekeerd) 

Datum van toetreding 1 januari 2022 

Afgevaardigde in de algemene vergadering + 

vervanger. 

 

Het fonds biedt de service aan om de documenten in bijlage (kaderreglement, bijzonder pensioenreglement, 

MIPS) op maat aan te passen voor elk bestuur. Dit zal gebeuren op basis van de keuzes die er gemaakt 

worden bij toetreding. Om die reden worden de standaarddocumenten voorgelegd, en worden de 

vooraarden van toetreding duidelijk vermeld in de raadsbeslissing. Op basis van deze beslissing zal het fonds 

dan volledig gepersonaliseerde documenten opmaken en bezorgen aan elk bestuur. 

13. Goedkeuring instap raamovereenkomst DOKO voor schoolmaaltijden en de maaltijden 

voor de vakantiewerking.  

De huidige overheidsopdracht voor schoolmaaltijden loopt van 1 september 2019 t.e.m. 30 juni 2022 en is 

gegund aan de firma Frans Hanssens uit Gullegem.  Deze opdracht is gevoerd samen met het vrij onderwijs 

Zwevegem en omvat 2 percelen, met name schoolmaaltijden en maaltijden voor de jeugdvakantiewerking.  

De opdracht is niet verlengbaar en dient opnieuw gevoerd te worden. Het vrij onderwijs heeft in februari 

2022 bevestigd dat zij opteren voor de instap in de raamovereenkomst van DOKO voor schoolmaaltijden.  

Deze raamovereenkomst is door DOKO (aankoopcentrale binnen het Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

gevoerd en is onderverdeeld in 5 geografische gebieden.  Elk geografisch gebied werd opgedeeld in 4 

percelen (prijs, duurzaamheid, ontzorgen en koude lijn). Gezien wij lid zijn van DOKO VZW kunnen wij 

instappen in deze raamovereenkomst.  De huidige leverancier Frans Hanssens is gekozen op vlak van 

duurzaamheid.  

De visie van het gemeentelijk onderwijs waarbij de focus ligt op gevarieerde en gezonde voeding, duurzame, 

verse voeding in korte keten, seizoensgebonden maaltijden en lekkere smaak ligt volledig in dezelfde lijn van 

Frans Hanssens. Bij het vergelijken van de prijzen tussen Esthio (prijs) en Frans Hanssens (duurzaamheid) 

zijn de prijzen van Frans Hanssens hoger, maar te verantwoorden in functie van de voornoemde criteria en 

hun aanbod.  Na overleg met DOKO VZW en Frans Hanssens kan de vakantiewerking meegenomen worden. 

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar, is jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptie-

index en is opzegbaar. We menen dat in de huidige onzekere omstandigheden die een rechtstreekse impact 

hebben op o.a. de economische markt en prijzen, wij beter aansluiten bij een gevoerde raamovereenkomst 

die ons meer garanties kan bieden inzake dienstverlening en initiële prijssetting.  

14. Advies jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur Zwevegem. 

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem: 

1) St.-Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 25 januari 2022 en die 

zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 54.336,77  70.923,80  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 54.336,77  70.923,80  

gemeentelijke toelage 59.858,53  40.964,56  
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2) St.-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 18 februari 2022 

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 28.282,31  14.936,94  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 28.282,31  14.936,94  

gemeentelijke toelage 3.515,74  5.429,58  

 

3) St.-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, EINDEREKENING vastgesteld in zitting van de kerkraad 

d.d. 13 juli 2021 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 47.869,08  46.451,96  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 47.869,08  46.451,96  

gemeentelijke toelage 8.514,93  0,00  

 

4) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 7 maart 2022 

en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 28.710,91  23.777,03  

investeringen 0,00  5.430,00  

globaal resultaat 28.710,91  29.207,03  

gemeentelijke toelage 22.044,10  11.666,34  

 

5) St.-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 24 januari 2022 en die zich als volgt 

voordoet:  

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 42.931,11  40.079,75  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 42.931,11  40.079,75  

gemeentelijke toelage 22.429,15  20.021,82  

 

6) SS.-Amandus en Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 23 februari 2022 en die 

zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 17.131,70  23.971,64  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 17.131,70  23.971,64  

gemeentelijke toelage 39.344,16  36.566,15  

 

7)  SS.-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 10 januari 2022 

en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2020 2021 

exploitatie 20.215,40  16.600,31  

investeringen 0,00  0,00  

globaal resultaat 20.215,40  16.600,31  

gemeentelijke toelage 36.212,27  34.077,82  
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15. Goedkeuring actieplan Gezonde Gemeente 2020-2025. 

Binnen het meerjarenplan 2020-2025 Lokaal Bestuur Zwevegem, goedgekeurd in de gemeente en OCMW-

raad in december 2019, werd beslist om een actieplan ‘Gezonde Gemeente’ op te stellen. Dit actieplan werd 

uitgeschreven door de dienst samenleving met ondersteuning van Logo Leieland in nauwe samenwerking 

met andere betrokken diensten. We komen tot een bundeling van uiteenlopende acties binnen het ruime 

thema gezondheid. In mei 2019 ondertekende Zwevegem het charter ‘Gezonde Gemeente’ en de toen 

geldende zeven Vlaamse gezondheidsdoelstellingen vormen de basis voor ons gezondheidsbeleid en bepalen 

nu ook de indeling van het voorliggend actieplan ‘Gezonde Gemeente’. Op 23 maart 2022 werd het voorstel 

van het actieplan ‘Gezond Gemeente’ goedgekeurd door de adviesraad gezins-en welzijnsbeleid. Er wordt 

binnen het actieplan ‘Gezonde Gemeente’ gefocust op allerlei acties die gericht zijn naar de brede 

Zwevegemse bevolking. Acties voor het personeel in het kader van gezondheid werden hier niet in 

opgenomen. Het actieplan is niet eindig en ook niet statisch maar in tegendeel dynamisch: er kunnen nog 

nieuwe acties bijkomen,  er staan acties in vermeld die in de huidige legislatuur lopende zijn of al werden 

afgerond. Jaarlijks is er voor gezondheidsbeleid in de dienst samenleving een budget van 2 000 euro 

voorzien, aangevuld met middelen uit samenwerkingsverbanden en subsidieoproepen. 

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Zwevegem, Harelbeke en Hogeschool Vives 

i.k.v. het project Samen Digitaal. 

De Vlaamse Overheid lanceerde vorig jaar een projectoproep om lokale besturen te ondersteunen en te 

versterken bij hun digitaal inclusiebeleid.  

Als lokale besturen vangen we in de dagdagelijkse lokale werking steeds meer signalen op die wijzen op 

digitale uitsluiting. Vanuit Zwevegem en Harelbeke besloten we hieraan iets te doen. We maakten samen 

een projectvoorstel op, en haalden een projectsubsidie van 177.600 euro binnen. Het project start dit jaar 

en loopt tot eind 2024.  

We willen met het project samen digitale uitsluiting aanpakken, een lokaal e-inclusiebeleid uitbouwen en de 

toegankelijkheid van onze digitale dienstverlening verbeteren. 

We verwachten als resultaat een lange termijn visie op e-inclusie, geïntegreerd in het meerjarenplan 

van elk lokaal bestuur en een uitgebouwd lokaal e-inclusie actieplan opgemaakt via lerende netwerken en op 

maat van de gemeenten. 

Hiervoor wordt een samenwerking opgezet tussen lokale besturen en experten zoals Hogeschool Vives en 

Inter. Met Inter, als expert in toegankelijkheid, werken we reeds samen.  

Doorheen het traject zoeken we partners die voor ons lokaal een meerwaarde betekenen en met ons willen 

samenwerken.  

Binnen het Expertisecentrum Sociale Innovatie van Vives Hogeschool Kortrijk zet de Onderzoekslijn Mens, 

Maatschappij en Technologie concreet actieonderzoek op dat inspeelt op digitale ongeletterdheid en het 

faciliteren van ICT voor iedereen.  

Zij zijn onze wetenschappelijke partner voor de kwantitatieve en kwalitatieve lokale dataverzameling, het 

onderzoek naar lokale noden en behoeften e-inclusie. Zij zullen ook instaan voor analyse en aanbevelingen. 

Ze ondersteunen ons bij de lerende netwerken en in concrete acties en initiatieven. 

Deze ondersteuning werd ook opgenomen in onze aanvraag voor projectsubsidie van de Vlaamse Overheid, 

en zal van daaruit worden gefinancierd.  

Er is een projectsubsidie van max. 58.583 euro (inclusief BTW) hiervoor voorzien, gespreid over de drie jaar.  

De samenwerkingsovereenkomst tussen Zwevegem, Harelbeke en Hogeschool Vives wordt nu ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
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Samen is het nu onze taak om een overkoepelend digitaal inclusiebeleid te ontwikkelen waar alle burgers 

toegang krijgen tot digitale dienstverlening en vaardigheden en ondersteuning krijgen om deel te nemen aan 

de digitale samenleving. 

17. Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

* Varia. 

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 

 


