
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MAART 2021

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester;
Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, 
schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, 
Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, 
Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, 
Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, 
Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, schepen

De voorzitter opent de vergadering om 19.01 uur.

* Om 19 uur: Toelichting door dhr. Evert De Groote, namens de Vlaamse Waterweg, over het 
voorontwerp van voorkeursbesluit en het geïntegreerd onderzoek over het project Kanaal 
Bossuit Kortrijk.

1. Kennisname verslagen adviesraden.

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van volgende adviesraden:
- Verslag van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, d.d. 28 januari 2021. 
- Verslag van de Kindergemeenteraad, d.d. 12 februari 2021.

2. Toekenning van bijzondere toelagen aan cultuur vzw's ter terugvordering gemeentelijk 
aandeel in de onroerende voorheffing - dienstjaar 2020.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41, 23°.

Situering
De vermelde jaarlijkse aanvragen voor bijzondere toelage aan drie cultuur vzw’s ter terugvordering 
gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen een bestaand 
gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.

Motivering



Gezien bepaalde OC’s of vzw’s geen onroerende voorheffing moeten betalen en andere wel 
(ontmoetingscentra die eigendom zijn van de gemeente moeten geen onroerende voorheffing betalen) 
ontstond er vroeger een discriminatie voor het verenigingsleven in de diverse deelgemeenten van 
Zwevegem. Om deze discriminatie op te heffen, werd vele jaren geleden door het college van burgemeester 
en schepenen en de gemeenteraad van Zwevegem beslist dat de gemeente het deel van de onroerende 
voorheffing dat ze van die vzw’s ontvangen heeft aan die betrokken vzw’s zou terugbetalen. Het aandeel van 
de onroerende voorheffing voor de Provincie en voor het Vlaams Gewest blijft ten laste van de betrokken 
vzw’s. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Beschikbaar 

krediet incl. btw
2020 070500 649300 6.840,33 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de vzw’s, vermeld op de lijst in bijlage (GR20210322_bijlage_2021_10), wordt voor het dienstjaar 2020, 
een bijzondere toelage toegekend:
Artikel Omschrijving Verantwoordelijke Bedrag
AR: 649300
BI: 070500

Toelage aan culturele verenigingen vzw OC MALPERTUS
T.a.v. Dhr. Snaet Willy
Schaapstraat 6
8551  HEESTERT
BE56 0682 1621 9188

2.066,09 euro

AR: 649300
BI: 070500

Toelage aan culturele verenigingen vzw OC SINT-DENIJS
T.a.v. Mevr. Bossuyt Marianne
Kaveiestraat 18
8554  SINT-DENIJS
BE41 7765 9084 7410

3.718,28 euro

AR: 649300
BI: 070500

Toelage aan culturele verenigingen Vzw PC KNOKKE
T.a.v. Dhr. Vercaempst Dirk
Orveiestraat 1c bus 2
8552   MOEN
BE02 4687 1926 2140

1.055,96 euro

Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik moet 
gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij 
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

3. Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. corona-
noodfonds.

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170199


Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende goedkeuring noodfonds en 

stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Verdeling noodfonds verenigingen.

Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen. Binnen deze 
categorie is één van de maatregelen dat verenigingen geen huur moeten betalen t.e.m. 31 december 2020, 
ondertussen werd dit verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel het volgende: 
- Verenigingen die infrastructuur huren, die het lokaal bestuur zelf exploiteert, krijgen geen factuur.
- Verenigingen die bij externen huren, krijgen de huur terugbetaald in de vorm van een toelage.
Voor deze maatregel is 100.000 euro voorzien.

Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.

Motivering
De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 
tweede keer grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke 
maatregelen.
De budgetten waren voorzien in het exploitatiebudget van 2020. Doordat dit niet zomaar kan overgezet 
worden naar 2021, zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 
2021. De uitbetaling kan wel al gebeuren. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Krediet incl. btw

2021 071000 649300 AC521 42.000 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage – voor een 
totaal bedrag van 33.235,96 euro - toegekend zoals vermeld in bijlage (GR20210322_bijlage_11).
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het 
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend dient hij 
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170201


4. Toekenning toelagen aan Zwevegemse verenigingen ter compensatie afgelaste 
activiteiten i.k.v. corona-noodfonds.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 27 april 2020 betreffende goedkeuring noodfonds en 

stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Verdeling noodfonds verenigingen.

Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen. Binnen deze 
categorie is één van de maatregelen dat verenigingen een tussenkomst kunnen krijgen bij afgelaste 
activiteiten en bij geplande activiteiten met extra kosten omwille van de corona-maatregelen t.e.m. 31 
december 2020, ondertussen werd dit verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel 
het volgende: 
- Verenigingen krijgen de effectief gemaakte kosten van afgelaste evenementen terugbetaald. Voor zover 

deze kosten niet kunnen gerecupereerd worden bij andere instanties. 
- Verenigingen krijgen de bijkomende kosten door de opgelegde coronamaatregelen voor hun geplande 

evenementen terugbetaald.
Voor deze maatregel is 150.485,30 euro voorzien. 

Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.

Motivering
De verenigingen hebben het zwaar te verduren tijdens de coronacrisis. Het verengingsleven ligt voor de 
tweede keer grotendeels stil. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke 
maatregelen.
De budgetten waren voorzien in het exploitatiebudget van 2020. Doordat dit niet zomaar kan overgezet 
worden naar 2021, zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 
2021. De uitbetaling kan wel al gebeuren.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Krediet incl. btw

2021 071000 649300 AC521 42.000 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage – voor een 
totaal bedrag van 43.414,29 euro - toegekend zoals vermeld in bijlage (GR20210322_bijlage_2021_12).
Artikel 2

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170203


De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het 
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend dient hij 
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

5. Goedkeuring nieuwe huwelijkslocatie in open lucht.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
Burgerlijk Wetboek, art. 165, 1e lid.

Situering
Art. 165, 1e lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat huwelijken voltrokken worden in het gemeentehuis. 
In afwijking van het 1e lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare 
plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om 
huwelijken te voltrekken.

Motivering
Er wordt voorgesteld om, naast het Gemeentepunt, volgende openbare plaats met een neutraal karakter aan 
te duiden als openbare plaats waar huwelijken kunnen voltrokken worden:
- Het pad, grenzend aan het Gemeentepunt & de vijver, gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem.
Deze extra locatie zorgt voor een extra dimensie bij het voltrekken van een huwelijk en maakt op vandaag 
de dag de kans op verspreiding en besmetting met het coronavirus kleiner.
Indien men verkiest om te huwen op deze buitenlocatie dan dient men rekening te houden met verschillende 
voorwaarden.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad beslist om naast het Gemeentepunt, ook nog volgende openbare plaats met een neutraal 
karakter aan te duiden als openbare plaats waar huwelijken kunnen worden voltrokken:
- Het pad, grenzend aan het Gemeentepunt & de vijver, gelegen Blokkestraat 29 te Zwevegem.
Artikel 2
Wie op deze locatie wenst te huwen, dient rekening te houden met volgende voorwaarden:
- De gewenste locatie dient gemeld te worden bij de huwelijksaangifte.
- Huwen op deze plaats is mogelijk gedurende de maanden april t.e.m. oktober.
- Deze buitenlocatie is weersafhankelijk en kan enkel doorgaan bij droge weersomstandigheden. Bij regen of 

wisselvallige weersomstandigheden wordt het huwelijk voltrokken in het Gemeentepunt. De beslissing 
hieromtrent ligt bij de aanvragers.

Artikel 3
De kostprijs van een huwelijk in open lucht is hetzelfde als de kostprijs van een huwelijk in het 
Gemeentepunt.

6. Vaststelling reglement inzake beperkte geldigheid van conformiteitsattest.



Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende het 

bestuurlijk toezicht.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
- Decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020, citeertitel ‘Vlaamse codex wonen 

van 2021’, en in het bijzonder art. 3.6 – 3.9.
- Besluit van de gemeenteraad d.d. 24 juni 2019 betreffende goedkeuring intergemeentelijke samenwerking 

met Woonwijs.
- Kennisname verslag lokaal woonoverleg d.d. 22 oktober 2020 door het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 8 december 2020.
- Kennisname verslag stuurgroep Woonwijs d.d. 26 november 2020 door het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 5 januari 2021.

Situering
De gemeente Zwevegem zet via de interlokale vereniging Woonwijs in op de kwaliteit van het 
huurpatrimonium.
Het subsidiedossier van Woonwijs voor de periode van 2020 – 2025, zoals beslist door de gemeenteraad van 
24 juni 2019, omschrijft dat de woonwijsgemeenten een verordening hebben waarbij de geldigheidsduur van 
het conformiteitsattest in bepaalde situaties beperkt wordt. Op 1 januari 2021 werd de Vlaamse Codex 
Wonen van 2021 van kracht als opvolger van de Vlaamse wooncode. Hierdoor viel het bestaande 
strafpuntensysteem voor bepaling woningkwaliteit weg en werd vervangen door een systeem op basis van 
gebreken. Een woning mag sedert 1 januari 2021 maximum 6 kleine resterende gebreken hebben om als 
conform gecatalogeerd te worden. Een conformiteitsattest heeft volgens de Vlaamse Codex Wonen een 
standaard geldigheidsduur van 10 jaar. De codex voorziet nu ook de mogelijkheid om de geldigheidsduur 
verder te beperken door een beslissing van de gemeenteraad. Wonen Vlaanderen adviseert om de 
geldigheid te beperken op basis van ‘type gebreken – categorie I – vocht’. Dergelijke vochtproblemen 
kunnen namelijk binnen de 10 jaar uitmonden in gebreken ‘categorie II of III’, wat leidt tot een advies 
ongeschiktheid/onbewoonbaarheid.

Motivering
In functie van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen, en in functie van het subsidiedossier van 
Woonwijs, is het aangewezen om de geldigheidsduur van een conformiteitsattest te beperken tot 5 jaar bij 
vochtgerelateerde gebreken. Dit opdat de eigenaars de vochtproblemen van hun huurwoningen of -kamers 
op korte termijn zouden opvolgen. De beperking wordt als volgt voorgesteld: 
- Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar indien het conformiteitsattest maximaal 6 

kleine gebreken vermeldt.
- Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 5 jaar indien het conformiteitsattest als klein gebrek 

‘vocht’ vermeldt.
Volgens een ruwe inschatting zal een derde van de conformiteitsattesten wegens de vochtquotering beperkt 
worden in geldigheid (vergelijkbaar met de impact van de huidige parameters).
De geldigheidsduur van de reeds afgeleverde conformiteitsattesten blijft onveranderd (10 jaar).



De principes van dit reglement werden afgetoetst met het dagelijks bestuur en de stuurgroep van Woonwijs 
en besproken op het lokaal woonoverleg van 22 oktober 2020 (punt 7).

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1 
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van 
conformiteitsattesten (GR20210322_bijlage_13) goed.

Artikel 2 
Een afschrift van het besluit van de gemeenteraad zal worden overgemaakt aan de heer Pieter Vandeweghe, 
projectcoördinator van Woonwijs, Wonen Vlaanderen en de minister.

Artikel 3
Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur 
(DLB) en wordt opgenomen op de lijst met beknopte omschrijving dit wordt verzonden aan de 
provinciegouverneur.

7. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 
Kortrijkstraat in Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Fluvius met referentie S&A/PH/CW-346513 van 22 januari 2021 waarbij Fluvius de beschrijving 
en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Kortrijkstraat 
in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 132.583,78 euro, excl. btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van 
de gemeente Zwevegem.

Adviezen, machtigingen, akkoorden, …
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.

Motivering
Door Fluvius werd een vraag ingediend voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 
Kortrijkstraat in Zwevegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande wegenis- en rioleringswerken 
Kortrijkstraat fase 1 2021. Het ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2021.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar
Investerings-

project
Beleidsitem

Algemene 
rekening

Actie
Kredietbedrag incl. 

btw
2021 IP020000-5 020000 225007 - 149.144,13 euro

Detail
A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 67.764,22 euro

B werken aan infrastructuur, eigendom van DNB
deels vrij van btw, 
deels verlegd 52.304,10 euro

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 12.515,46 euro
   
  Totaal excl. btw 132.583,78 euro

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170205


  btw verlegd 4.545,14 euro
  Totaal incl. btw 137.128,92 euro

BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 
Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, 
Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle 
Dewitte, Nele Vroman, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)
4 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 
Kortrijkstraat in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 132.583,78 euro, excl. btw of 137.128,92 euro incl. 
btw deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP0 20000-5 – BI 020000 – AR 225007 van 
het budget 2021. 
Artikel 3
Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit.

8. Goedkeuring herhalingsopdracht en ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het 
uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2021 (3e herhaling 2018).

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 
- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing met 

vaststelling wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken ontwerp voor 
buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2018 en 2019 met een totale raming van 78.000,00 
euro excl. btw of 94.380,00 euro incl. btw (totaal voor 2 jaar) en waarbij beslist werd deze opdracht te 
gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-lro-17-02. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2017 betreffende goedkeuring lijst 
van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 
Zwevegem 2018 en 2019.



- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2017 betreffende goedkeuring 
aanstelling van de ontwerper voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 
Zwevegem 2018 en 2019, zijnde studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare, 
tegen een ereloonpercentage van 4,30 % van de kostprijs van de werken.

- Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende goedkeuring ontwerp 17.44A van de 
oorspronkelijke opdracht voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan wegen in de gemeente 
Zwevegem voor dienstjaar 2018, opgemaakt door studiebureau Demey, gegund bij middel van openbare 
procedure.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2018 betreffende goedkeuring 
gunning van de oorspronkelijke opdracht 2018 aan Van Robays nv, Rijksweg 131 te 9870 Zulte.

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 betreffende goedkeuring herhalingsopdracht voor het 
uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen en aanhorigheden in de gemeente 
Zwevegem voor dienstjaar 2019 (1e herhaling 2018).

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 maart 2019 betreffende goedkeuring 
gunning van de opdracht 2019 aan Van Robays nv, Rijksweg 131 te 9870 Zulte (1e herhaling 2018). 

- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing met 
vaststelling wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp 
voor buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021 met een totale raming van 
107.438,00 euro excl. btw of 130.000,00 euro incl. btw (totaal voor 2 jaar) en waarbij beslist werd deze 
opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-rda-19-
11. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2019 betreffende goedkeuring 
lijst van aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud 
aan wegen in Zwevegem 2020 en 2021.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 2020 betreffende goedkeuring 
aanstelling van de ontwerper voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 
Zwevegem 2020 en 2021, zijnde studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare, 
tegen een ereloonpercentage van 4,59 % van de kostprijs van de werken.

- Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende goedkeuring herhalingsopdracht en 
ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan 
wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2020 (2e herhaling 2018), conform bestek nummer 
20.08.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 september 2020 betreffende goedkeuring 
gunning van de opdracht 2020 aan Van Robays nv, Rijksweg 131 te 9870 Zulte (2e herhaling 2018). 

Verwijzingsdocumenten
- Bestek 17.44A in toepassing op de basisopdracht 2018.
- Aanvullend bestek 20.08B en samenvattende opmeting in toepassing op de herhalingsopdracht voor 

uitvoering 2021.
- Raming.
- Plannen.

Motivering 

In het basisbestek 17.44A is de mogelijkheid opgenomen om de opdracht te herhalen overeenkomstig artikel 
42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe werken, 
bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer die de eerste opdracht kreeg 
toegewezen door dezelfde aanbestedende overheid, op voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met 



een basisproject en dat dit project het voorwerp uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na openbare 
procedure. Overeenkomstig dit artikel en overeenkomstig opdrachtdocumenten 17.44A kan de opdracht 
telkens voor 1 jaar verlengd worden met een maximum van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke 
opdracht. Aanvullende opdrachtdocumenten 20.08B worden opgemaakt wegens aanpassing dienstjaar en 
gunningswijze en waarbij verwezen wordt naar de oorspronkelijke opdrachtdocumenten. Na de goedkeuring 
van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij herhalingsopdracht) en de 
administratieve en technische bepalingen van de basisopdracht 2018, kunnen de onderhandelingen met de 
aannemer van start gaan. 
Voor buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen en aanhorigheden 2021 werd door 
studiebureau Demey, in overleg met dienst groen en wegen, dossier 20.08B opgemaakt met een totale 
raming van 522.389,50 euro excl. btw of 615.447,22 euro incl. btw riolering (hoofdstuk 1) en btw verlegd 
(hoofdstuk 2), in detail:
Samenvatting Excl. btw Incl. btw
Hoofdstuk 1 : rioleringswerken 79.257,50 euro 79.257,50 euro
Hoofdstuk 2 : wegeniswerken 443.132,00 euro 536.189,72 euro
Totaal der werken 522.389,50 euro 615.447,22 euro

Er zijn herstellingswerken gepland (soms deels) in de volgende straten : Koutermanstraat, Drielindenstraat, 
Ruitersdreef, Rozendreef, Minister A. de Taeyestraat, Truweelstraat, Driesstraat en Vierkeersstraat thv nr. 
101, (waarvan alle details opgenomen in de plannen), onder voorbehoud van voldoende budget.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar
Investerings-

project
Beleidsitem

Algemene 
rekening

Actie
Beschikbaar krediet 

incl. btw
2021 020000-1 020000 224007 - 940.324,47 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure op basis van artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de 
overheidsopdrachten.

BESLUIT
23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 
Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, 
Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle 
Dewitte, Nele Vroman, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie 
Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de gunningsprocedure voor de herhalingsopdracht 
“uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan wegen en aanhorigheden in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2021” (3e herhaling 2018), zoals voorzien in de oorspronkelijke opdrachtdocumenten 17.44A 
en de aanvullende opdrachtdocumenten 20.08B inclusief plannen en samenvattende opmeting, met een 
raming van 522.389,50 euro excl. btw of 615.447,22 euro incl. btw riolering (hoofdstuk 1) en btw verlegd 
(hoofdstuk 2).
Artikel 2
Goedkeuring wordt verleend om de werken te gunnen volgens onderhandelingsprocedure op basis van 
artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten.



Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-1 - BI 020000 - AR 224007 van het 
budget 2021.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper.

9. Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de heraanleg van voetpaden 
in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2021.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018. 
- Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing met vaststelling 

wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor 
renovatie en aanleg van voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2021 en 2025, conform 
opdrachtdocumenten pr-rda-20-09 en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 juli 2020 betreffende goedkeuring lijst van 
aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden 
en trage wegen in Zwevegem 2021-2025.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 oktober 2020 betreffende goedkeuring 
aanstelling van de ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van voetpaden 
en trage wegen in Zwevegem 2021-2025, zijnde studiebureau Arcadis Belgium nv, Gaston Crommenlaan 8 
bus 101 in 9050 Gent, met ondernemingsnummer BE 0426.682.709, tegen een ereloonpercentage van 
4,90 % van de kostprijs van de werken.

Verwijzingsdocumenten
Ontwerpbundel van Arcadis Belgium nv houdende plannen, bestek nummer BE0120000768 en raming voor 
heraanleg voetpaden 2021.

Motivering 

Voor de heraanleg van voetpaden 2021 werd door Arcadis Belgium nv uit Gent, in overleg met dienst groen 
en wegen, bestek nummer BE0120000768 opgemaakt met een totale raming van 260.924,30 euro excl. btw 
of 315.718,40 euro incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 
een openbare procedure.



Er zijn herstellingswerken gepland aan voetpaden (soms deels) in de volgende straten : Deerlijkstraat 
(tussen Sint-Niklaasstraat en Bekaertstraat), Oude Bellegemstraat (tussen Bellegemstraat en woning nr. 74), 
James Ensorplein, Leon Spilliaertstraat, Gustave Desmetstraat, Garenstraat, Blokellestraat en Vande 
Vennestraat, onder voorbehoud van voldoende budget.

Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar Investerings-
project

Beleidsitem Algemene 
rekening

Actie Beschikbaar krediet 
incl. btw

2021 020000-6 020000 225007 323 350.000,00 euro

Gunningsprocedure
Openbare procedure.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente Zwevegem 
voor dienstjaar 2021, conform bestek nummer BE0120000768, opgemaakt door Arcadis Belgium nv te Gent 
met een totale raming van 260.924,30 euro excl. btw of 315.718,40 euro incl. btw verlegd.
Artikel 2
Deze opdracht wordt gegund bij middel van een openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 020000-6 – BI 020000 – AR 225007 – AC 
323 van het budget 2021.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper.

10. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aankoop van een minibus 
ten behoeve van dienst vrije tijd.

→ Agendapunt verdaagd naar zitting 26 april 2021.

11. Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van het 
buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.

Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betrefffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en 

latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen.



- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 
het bestuurlijk toezicht.

- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring opdracht met vaststelling wijze 

van gunnen voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs met een 
totale raming van 68.100,00 euro excl. btw of 72.186,00 euro incl. btw verlegd.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 mei 2020 betreffende goedkeuring lijst aan 
te schrijven aannemers voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-Denijs.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2020 betreffende goedkeuring 
gunning van de opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de gemeenteschool te Sint-
Denijs. 

Verwijzingsdocumenten
Opdrachtdocumenten pr-cbo-21-04, opgemaakt door publieke ruimte, dienst Gebouwen en Energie.

Motivering
Conform de meerjarenplanning 2020-2025 en in navolging van de gunning in 2020 is het voorzien om in 
2021 het overige buitenschrijnwerk te vervangen in de gemeenteschool Sint-Denijs. Het buitenschrijnwerk 
van de gebouwen is in zeer slechte staat. In deze opdracht voorzien wij het vervangen van al het 
buitenschrijnwerk die in een vorige fase nog niet werd uitgevoerd. Dit omvat de burelen aan de straatzijde, 
patio 1, patio 2 en de turnzaal. Om reden van duurzaamheid en onderhoud in de toekomst wordt gekozen 
om vervanging te doen met PVC schrijnwerk. Voor deze opdracht werd door Dienst Gebouwen en Energie 
opdrachtdocumenten pr-cbo-21-04, met een raming van 66.400,00 euro excl. btw of 71.734,00 euro incl. 
btw opgemaakt, waarbij wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-

project
Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Krediet incl. 

btw
2021 IP 080002-4 080002 221007 70.000,00 euro

Gunningsprocedure 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van het buitenschrijnwerk in de 
gemeenteschool te Sint-Denijs, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-21-04 met een totale raming van 
66.400,00 euro excl. btw of 71.734,00 euro incl. btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 

12. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor de renovatie- en 
restauratiewerken RDXVI aan het Elia-gebouw op de site Transfo.



Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzgingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende 

het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2019 betreffende goedkeuring ontwerp van aanvullende 

overeenkomst m.b.t. de financiering van de werken aan het ELIA-gebouw en het toekomstig gebruik op en 
van de Transfosite bij het vestigen van een erfpachtrecht op de site Transfo voor de 'Klimzaal'.

Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door TV Coussée & Goris architecten, Gent.

Motivering
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. Het sluiten van 
een meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid stelt het gemeentebestuur in staat om, na de 
goedkeuring van de respectievelijke bestekken en procedures door het college van burgemeester en 
schepenen, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding, gunning en uitvoering van het betreffende deel van 
de restauratiewerken. In het beheersplan werd reeds vastgelegd dat de zorg voor het erfgoed zeer 
belangrijk is voor het gemeentebestuur. De site Transfo is op de eerste plaats een totaal belevingscentrum. 
Daarnaast wensen we meer in te zetten op meerdere doelgroepen, nieuwe ontsluitingstechnieken,… . Het 
gemeentebestuur wil inzetten op het duurzaam behoud, het herstel of de restauratie en het versterken van 
de (neven)bestemming van dit onroerend erfgoed. Het restaureren van het ELIA gebouw is een volgende 
stap in het opvolgen van het beheersplan. Aansluitend op de erfpachtovereenkomst met bvba Demuynck 
voor de ‘klimzaal’ is deze opdracht van belang voor de werking van de ‘klimzaal’. In RDXVI ELIA gebouw is 
het voorzien om de binnenafwerking en de buitenschil te renoveren, d.w.z. buitenschrijnwerk, gevel en dak. 
De fasering van de uitvoering van de meerjarenovereenkomst verloopt volgens de nummering van de 
restauratiedossiers en hun hoogdringendheid qua restauratie. RDXVI is voorzien op de meerjarenplanning 
voor 2021. Dit dossier zal alleen maar bijdragen voor een betere toegankelijkheid van de gebouwen op de 
site, alsook het beeld verbeteren door restauratie van de gevels. Voor deze opdracht werd door TV Coussée 
& Goris architecten, opdrachtdocumenten 0701 AB RDXVI opgemaakt met een raming van 531.231,62 euro 
excl. btw of 642.790,26 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze 
van openbare procedure.



Financiële gevolgen
Overzicht

Budgetjaar Investerings-
enveloppe

Beleidsitem Algemene 
rekening

Actie Krediet incl. 
btw

2021 IP 070501-2 070501 228007 AC 1011 681.068,20 
euro

2021 IP 070501-2 070501 150000 AC 1011 215.277,29 
euro

Gunningsprocedure
Openbare procedure.
BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in 
de site Transfo: RDXVI – Restauratie Elia-gebouw, met een totale raming van 531.231,62 euro excl. btw of 
642.790,26 euro incl. btw.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 – BI 070501 – AR 
228007/150000 – AC 1011 van het investeringsbudget 2021.
Artikel 4
Een afschrift van het uittreksel wordt bezorgd aan de ontwerper.

13. Afschaffen type 3 in buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op en verhoging capaciteit 
type 9 en basisaanbod.

Zie voetnoot 1

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dd. 21 maart 2014 

inzonderheid artikel II.16.
- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot 
wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 1997 betreffende de programmatie-, 
rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.

- Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 betreffende de aanvraag tot oprichting van het type 9 in de 
gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-Op. 

Verwijzingsdocumenten
- Verslag overleg schoolraad.
- Protocol van het overleg ABOC.

Situering

1 Randmelding: beslissing aangepast in zitting van gemeenteraad d.d. 22 november 2021 agendapunt 9.



In 2007 werd door het schoolbestuur beslist om in de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de 
Klim-Op een type 3 aanbod (voor kinderen met gedrags- en/of emotionele problemen) op te richten, met 
het oog op een later op te richten specifiek aanbod voor kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen). 
Op 1 september 2015 werd het M-decreet ingevoerd, met een grondige wijziging in het onderwijsaanbod tot 
gevolg. Type 1 werd omgevormd tot het nieuwe type ‘basisaanbod’. Type 9, specifiek gericht op ASS, werd 
nieuw ingevoerd, waarbij de Klim-Op voorrang kreeg omwille van de eerdere oprichting van type 3. Het 
aanbod voor type 3 bleef behouden.

Motivering
De invoering van het M-decreet, met meer ondersteuning voor leerlingen in regulier basisonderwijs, heeft als 
gevolg dat er minder doorverwijzingen zijn, maar dat ze in dat geval wel ernstiger zijn qua problematiek en 
zorgbehoefte.  Bijgevolg komen sinds 2015 enkel nog de kinderen met ernstige gedrags- en emotionele 
problemen in type 3 terecht. 
De gemeentelijke school voor buitengewoon onderwijs de Klim-op is een relatief kleine school voor
buitengewoon onderwijs zonder omkadering van een multifunctioneel centrum (met o.a. ondersteuning door 
arts, leefgroepen voor opvang en paramedici). Het team van de gemeentelijke basisschool voor 
buitengewoon onderwijs de Klim-op ervaart dat de school, zonder de omkadering van een MFC, niet kan 
blijven instaan voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor alle kinderen uit de doelgroep type 3.
De instroom van type 3 leerlingen in de gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-op 
is momenteel beperkt tot 4 leerlingen, hoewel er een grotere capaciteit is. Omdat het ook niet de intentie is 
om die doelgroep uit te bouwen, is het aangewezen om type 3 af te schaffen. Op die manier kan de Klim-Op 
zich verder specialiseren en zich duidelijk profileren naar doorverwijzers en andere scholen. 
Door de afschaffing van type 3 is er voor de andere types (basisaanbod en type 9) de mogelijkheid om uit te 
breiden in capaciteit. Voor schooljaar 2021-2022 zou een uitbreiding met 23 plaatsen mogelijk zijn, zodat we 
komen tot de volgende capaciteit:

 14 kleuters type 9
 60 leerlingen lager onderwijs type 9
 65 leerlingen lager onderwijs type basisaanbod

Als de tendens van de voorbije jaren met een groeiende vraag naar type 9 en type basisaanbod aanblijft, 
voorzien we een gunstige tendens qua inschrijvingen. 

De aanwezige leerlingen kunnen in ieder geval wel hun lagere schoolloopbaan afmaken in de school, zodat 
het type 3 uitdooft in de loop van de komende jaren.

BESLUIT
21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 
Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet, Barbara Demeulenaere, 
Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle 
Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan 
Rollez)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om het aanbod type 3 in gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-Op 
op te heffen vanaf 1 september 2021.



Artikel 2
De gemeenteraad beslist om de capaciteit voor schooljaar 2021-2022 te verhogen voor type 9 en 
basisaanbod. Voor volgend schooljaar is er dan een mogelijke capaciteit voor 14 kleuters type 9, 60 
leerlingen lager onderwijs type 9 en 65 leerlingen lager onderwijs type basisaanbod.
Artikel 3
De leerlingen die momenteel in type 3 zijn ingeschreven kunnen hun lagere schoolloopbaan afmaken in de 
school.

14. Herstructurering gemeentescholen Zwevegem en oprichting gemeenteschool Zwevegem-
Knokke.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 april 2020 betreffende de uitbreiding 

Knokkeschool met een vierde leerjaar (vanaf schooljaar 2020-2021), een vijfde leerjaar (vanaf schooljaar 
2021-2022) en een zesde leerjaar (vanaf schooljaar 2022-2023).

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 januari 2021 betreffende de intentie voor 
programmatie en herstructurering van het gemeentelijk onderwijs Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten
- Verslag schoolraad dd. 1 maart 2021.
- Verslag ABOC dd. 3 februari 2021.
- Verslag beëdigd landmeter.

Situering
Het bestuur beslist in april 2020 om de vestigingsplaats van de gemeentelijke lagere school met 
vestigingsplaats Maria Bernardastraat (Zwevegem-Knokke) uit te breiden met een bovenbouw, tot een 
volwaardige basisschool met kleuterafdeling, voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Op vandaag valt deze 
vestiging onder de Gemeenteschool Zwevegem. Het bestuur heeft nu de intentie om de gemeentelijke 
basisschool Zwevegem-Knokke als aparte basisschool in te richten met slechts één vestigingsplaats. Deze 
gemeentelijke basisschool wordt dan een nieuwe basisschool binnen de scholengemeenschap 
gemeentescholen Zwevegem.

Motivering
De herstructurering en oprichting van een nieuwe school brengt een aantal voordelen met zich mee. 
- Omkadering: er komt een extra voltijds gesubsidieerd ambt van directeur. Bovendien krijgen we bijkomend 

8 uur kinderverzorging bij voor kleuter in plaats van de 2 uur die er nu is voor Zwevegem-Knokke. Voor 
zorg en administratie komen extra punten, nl. 14 punten zorg (ongeveer 6/36) en 9 punten administratie 
(5/36).

- Pedagogisch-didactisch: meer zorg en kinderverzorging kan ingezet worden als ondersteuning bij de 
reguliere klaswerking. Door het extra directieambt kan het lerarenkorps rekenen op een leidinggevende 
met een vaste werkplaats op de locatie. Deze meerwaarde is er ook voor de reeds bestaande 
gemeentelijke kleuterschool en lagere school in Zwevegem, omdat het aantal vestigingen per directeur ook 
voor hen vermindert. 

De noodzakelijke minimale schoolafstand voor het programmeren van een nieuwe school bedraagt 3 km en 
werd intussen reeds vastgesteld door een beëdigd landmeter. 



Financiële gevolgen
Er zijn geen gevolgen voor het meerjarenplan. De meerwaarde zit in de extra omkadering en het extra ambt 
van directeur dat gesubsidieerd wordt.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteschool Zwevegem Lager (schoolnummer 106121), Kouterstraat 80A te 8550 Zwevegem, heft 
de vestigingsplaats Maria Bernardastraat 27A te 8550 Zwevegem op.
Artikel 2
De gemeenteschool Zwevegem Kleuter (schoolnummer 018887), H. Consciencestraat 28A te 8550 
Zwevegem, heft de vestigingsplaats Maria Bernardastraat 27A te 8550 Zwevegem op.
Artikel 3
De gemeente richt een nieuwe basisschool op met adres Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem.
Artikel 4
De basisschool in Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem wordt toegevoegd aan de 
scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem. De basisschool in Zwevegem-Knokke sluit zich aan bij de 
samenwerkingsafspraken tussen de scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem en het VCLB 
Groeninge, en werkt volgens de leerplannen van het OVSG. De basisschool in Zwevegem-Knokke zal 
daarbinnen het pedagogisch project van de scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem 
onderschrijven. De basisschool in Zwevegem-Knokke onderschrijft het algemeen schoolreglement van de 
scholengemeenschap gemeentescholen Zwevegem.
Artikel 5
De capaciteit van de basisschool Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 1 te 8550 Zwevegem wordt 
bepaald op 100 plaatsen kleuteronderwijs en 150 plaatsen voor lager onderwijs. 

15. Vaststelling van het schoolspecifiek profiel voor het ambt van een directeur 
basisonderwijs.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.
- Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad.
- Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 
provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 
ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag ABOC dd. 3 februari 2021.
- Verslag schoolraad dd. 1 maart 2021.

Motivering
Het profiel van directeur basisonderwijs kwam tot stand op basis van het competentiekader van OVSG en in 
overleg met de pedagogisch begeleider, de eigen functieomschrijvingen en bespreking op DOGOZ.
Dit profiel werd onderhandeld met de vakorganisaties en voor advies voorgelegd aan de schoolraad. 



BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Het profiel voor het ambt van directeur basisonderwijs, zoals in bijlage bij deze beslissing gevoegd 
(GR20210322_bijlage_2021_14), wordt goedgekeurd.

16. Goedkeuring organogram/personeelsformatie.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikel 161 

betreffende de ambtelijke organisatie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn.

- Decreet lokaal bestuur art. 171 betreffende de bevoegdheid van de algemeen directeur om in overleg met 
het managementteam te zorgen voor de opmaak van het voorontwerp van het organogram.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 betreffende de goedkeuring van het organogram en 

de personeelsformatie.

Verwijzingsdocumenten
- Verslag van het managementteam dd. 22 februari 2021.
- Verslag van het hoog overlegcomité dd. 1 maart 2021.
- Ontwerp van organogram/personeelsformatie (GR20210322_bijlage_2021_15).

Situering
Het organogram en de formatie werden laatst goedgekeurd op 23 september 2019. Een aantal wijzigingen 
worden voorgesteld binnen de verschillende clusters. 

Motivering
Cluster staf wordt ontbonden en krijgt hierdoor geen aansturing meer van een clusterverantwoordelijke. De 
cluster wordt verdeeld in een administratief, strategisch en financieel team. Een administratief deskundige 
binnen het administratief team wordt voorzien. Wegens het wegvallen van de clusterverantwoordelijke wordt 
ook een beleidsmedewerker voorzien binnen het strategisch team. 
Binnen de cluster zorg wordt de functie van HR-deskundige zorg geschrapt ten gunste van een vierde 
teamcoördinator. Er wordt opnieuw met 4 zorgafdelingen gewerkt.
De cluster mens wordt niet langer door een clusterteam aangestuurd, maar krijgt een 
clusterverantwoordelijke. Binnen de sociale dienst wordt gekozen om de werking te organiseren met 3 
hoofdmaatschappelijk werkers.
Binnen de cluster vrije tijd stuurt voortaan een diensthoofd de bib- en cultuurdienst aan. Enkele 
bevoegdheden binnen de cluster verschuiven tussen medewerkers.
In de cluster ruimte & omgeving wordt de functie voor aansturing medewerkers schoonmaak 
opgewaardeerd, om zo op niveau te brengen van functies met gelijkaardige verantwoordelijkheid. Een 
halftijds administratief assistent ondersteunt bij de werkprocessen en de logistieke taken. De technisch 
assistenten van het recyclagepark zijn niet langer voorzien in het organogram. De medewerkers gebouwen 
worden opgewaardeerd van niveau D naar niveau C. Daarnaast zijn er enkele verschuivingen van 
bevoegdheden binnen de cluster. Er is doorgroeimogelijkheid binnen administratief team van niveau C naar 
niveau B. 
Binnen de cluster personeel & organisatie neemt het diensthoofd communicatie ook participatie op. De 
functies m.b.t. protocol en informatiebeheer komen over van de (vroegere) cluster staf naar cluster p&o. 

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170207
https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170209


BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel

Het organogram/de personeelsformatie (GR20210322_bijlage_2021_15) wordt goedgekeurd.

17. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

De zitting wordt gesloten om 21.55 uur.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet

https://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/170209

