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1. Kennisname rapport organisatiebeheersing 2021-2022. 

Overeenkomstig artikel 171, § 1, laatste lid van het decreet lokaal bestuur, staat de algemeen directeur in 

voor het organisatiebeheersingssysteem. Conform artikel 219, laatste lid, moet hij hierover jaarlijks 

rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, uiterlijk voor 30 juni van 

het daaropvolgende jaar. Het rapport 2021 – 2022 en de opvolgingsmatrix, die integraal deel uitmaakt van 

het rapport en een gedetailleerde stand van zaken biedt, liggen voor ter kennisname. 

2. Goedkeuring jaarrekening 2021 vzw Transfo. 

De bedrijfsopbrengsten bedragen 171.379,57 euro. Dit is hoger in vergelijking met de rekening 2020.  

De bedrijfssubsidies werkingstoelage hebben betrekking op subsidies Transfo Zomert van gemeente 

Zwevegem. 

Sinds 1 januari 2020 loopt de nieuwe raamovereenkomst waarbij elke partner jaarlijks 50.000,00 euro 

inbrengt. De andere recuperaties dalen licht in vergelijking met 2020. 

De bedrijfskosten bedragen 190.692,57 euro. Dit kan in hoofdzaak verklaard worden door de gestegen 

uitgaven voor elektriciteit en promotiekosten. 

Na verrekening van het financieel resultaat (- 324,25 euro) bedraagt het negatief resultaat van het boekjaar 

19.637,25 euro. 

Na opname in de balans van de winst bekomen we een positief eigen vermogen ten bedrage van 8.801,23 

euro. Het balanstotaal bedraagt op 31 december 2021 56.555,25 euro. 

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd van de rekening 2021. 

3. Vaststellen jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente. 

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de 

inventaris van alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen van welke aard ook, van de 

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het 

ontwerp van de jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de 

rekening betrekking heeft. 

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen 

en de mate waarin ze zijn bereikt. 

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer. 

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 

jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico’s. 

De kerncijfers van de jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem: 
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Resultaten  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo (a-b) 34.341,46 37.792,57 

a. Ontvangsten  81.940,98 71.500,00 

b. Uitgaven  47.599,52 33.707,43 

II. Investeringssaldo (a-b) 0,00 0,00 

a. Ontvangsten  0,00 0,00 

b. Uitgaven  0,00 0,00 

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)) 34.341,46 37.792,57 

IV. Financieringssaldo (a-b) -36.619,73 28.380,27 

a. Ontvangsten  0,00 65.000,00 

b. Uitgaven  36.619,73 36.619,73 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)) -2.278,27 66.172,84 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 

boekjaar 

 -65.797,12 -65.797,12 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) -68.075,39 375,72 

VIII. Onbeschikbare gelden  0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-

VIII) 

-68.075,39 375,72 

 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo  34.341,46 37.792,57 

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 36.619,73 36.619,73 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73 

b. Periodieke terugvordering leningen  0,00 0,00 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)) -2.278,27 1.172,84 

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Autofinancieringsmarge  -2.278,27 1.172,84 

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -224.112,68 -224.112,68 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73 

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 260.732,41 260.732,41 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)) -226.390,95 -222.939,84 

4. Goedkeuring jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW. 

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de 

inventaris van alle bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van de 

gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, worden ze samengevat opgenomen in het 

ontwerp van de jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. 

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de 

rekening betrekking heeft. 

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen 

en de mate waarin ze zijn bereikt. 

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer. 
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De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van 

jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. 

Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico’s. 

De kerncijfers van de jaarrekening 2021 lokaal bestuur Zwevegem: 

 

Resultaten  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo (a-b) 34.341,46 37.792,57 

a. Ontvangsten  81.940,98 71.500,00 

b. Uitgaven  47.599,52 33.707,43 

II. Investeringssaldo (a-b) 0,00 0,00 

a. Ontvangsten  0,00 0,00 

b. Uitgaven  0,00 0,00 

III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)) 34.341,46 37.792,57 

IV. Financieringssaldo (a-b) -36.619,73 28.380,27 

a. Ontvangsten  0,00 65.000,00 

b. Uitgaven  36.619,73 36.619,73 

V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)) -2.278,27 66.172,84 

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig 

boekjaar 

 -65.797,12 -65.797,12 

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI) -68.075,39 375,72 

VIII. Onbeschikbare gelden  0,00 0,00 

IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-

VIII) 

-68.075,39 375,72 

 

Autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Exploitatiesaldo  34.341,46 37.792,57 

II. Netto periodieke aflossingen (a-b) 36.619,73 36.619,73 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73 

b. Periodieke terugvordering leningen  0,00 0,00 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)) -2.278,27 1.172,84 

 

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge  Jaarrekening Meerjarenplan 

I. Autofinancieringsmarge  -2.278,27 1.172,84 

II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b) -224.112,68 -224.112,68 

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 36.619,73 36.619,73 

b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden 260.732,41 260.732,41 

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)) -226.390,95 -222.939,84 

5. Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2021. 

De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2021 werd door de raad 

van bestuur vastgesteld in zitting van 23 mei 2022. 

De gemeenteraad hoeft geen advies uit te brengen over deze jaarrekening, conform artikel 243 §2 DLB, 

gezien de voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt. 

Artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de bestuurders de jaarrekening moeten 

opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Vermits voor een AGB de 
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gemeenteraad als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de door de raad van bestuur 

opgemaakte (lees: vastgestelde) jaarrekening goedkeuren. 

De jaarrekening 2021 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende 

cijfers: 

Totaal opbrengsten 81.940,98 euro 

Totaal kosten 86.014,65 euro 

Tekort van het boekjaar 4.073,67 euro 

Het tekort van het boekjaar werd op 31 december 2021 overgedragen naar de balans, met als resultaat een 

positief eigen vermogen van 54.996,36 euro. Het balanstotaal op 31 december 2021 bedraagt 3.390.950,79 

euro. 

6. Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor de aanleg van een bikepark te 

Sint-Denijs. 

Dit dossier werd reeds eerder goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 februari 2022. Vervolgens werd het 

dossier openbaar gepubliceerd. Bij opening van de offertes, op 15 april 2022, werd echter vastgesteld dat er 

geen inschrijvingen waren. De reden hiervoor is waarschijnlijk de vermelding van september 2022 als 

deadline in het oorspronkelijk dossier. Daarom werd er nu een realistischere deadline vooropgesteld voor de 

uitvoering van de opdracht, namelijk 31 oktober 2023. Gezien deze aanpassing een wezenlijke wijziging 

omvat in de oorspronkelijke opdracht, hebben we opnieuw de goedkeuring van de gemeenteraad nodig om 

te publiceren (cfr. wet op de overheidsopdrachten). 

Lokaal bestuur Zwevegem heeft de intentie het sportaanbod uit te breiden met een bikepark. De vraag 

hiernaar is steeds groter en werd bevestigd in de werkgroep ‘off-road’ van het wandel- en wielerplatform 

Zwevegem. Het mountainbike, trial en bmx aanbod in West-Vlaanderen is vrij beperkt en vaak niet 

uitdagend genoeg. Het bikepark moet dé plek zijn waar de beginnende tot gevorderde, de recreatieve tot 

competitieve biker (mountainbike, trial en bmx) van Zwevegem en omgeving aan zijn trekken komt. 

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er hun fietsvaardigheden optimaliseren en veiliger leren omgaan 

met hun fiets. Daarom is het belangrijk dat alle behendigheidsaspecten geïntegreerd worden zoals 

aangegeven in het bestek. Het bikepark moet, samen met de nog bij te sturen mountainbikeroute, een 

uithangbord worden voor onze gemeente. Dit kadert bovendien perfect in de bedoeling om de ruime 

omgeving rond de Gavers Harelbeke en Transfo Zwevegem op de kaart te zetten als avonturensportregio. 

De locatie voor dit bikepark is het tweede voetbalveld van sportcentrum Sint-Denijs, dat slechts zelden 

gebruikt wordt. Dit uitwijkveld wordt ingeval van slechte weeromstandigheden en mede door de 

optimalisatie van enkele voetbalsites met kunstgrasvelden, niet meer gebruikt. Voor de aanleg van het 

bikepark werden opdrachtdocumenten pr-cbo-22-01 opgemaakt, met een totale raming van 206.611,57 euro 

exclusief btw of 250.000,00 euro inclusief btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen 

bij middel van openbare procedure. 

7. Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het plaatsen van werkunits op de 

benedenverdieping in het gemeentepunt te Zwevegem. 

Vanuit de cluster Vrije Tijd en cluster Mens werd de vraag gesteld om in het landschapsbureau op de 

benedenverdieping 2 werkunits te voorzien voor de clusterverantwoordelijken. Dit gaat over werkunits met 

langs 2 zijden beglazing en langs 2 zijden vaste wanden. Deze worden met kleur en materialisatie volledig 
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geïntegreerd in het huidig landschapskantoor. Dit zijn units voor de clusterhoofden en de diensten zelf, deze 

kunnen gebruikt worden als vergaderruimte, bureau, stille ruimte, … 

Voor deze opdracht werden de opdrachtdocumenten pr-cbo-22-04 opgemaakt door de dienst Gebouwen en 

Energie, met een totale raming van 40.000,00 euro excl. btw of 48.400,00 euro incl. btw verlegd. 

8. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de realisatie van design, build 

and maintain van een groendak op OCTAGON gebouw Transfo in Zwevegem, in kader van 

projectoproep OCTAHONey. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de uitvoering van design, build and maintain van 

een groendak op OCTAGON gebouw Transfo in Zwevegem, in kader van projectoproep OCTAHONey. 

In kader van het Klimaatfestival rees het idee om een daktuin aan te leggen op het Octagon gebouw in 

Transfo. Dit idee werd uitgewerkt in een subsidieproject voor de Vlaamse Gemeenschap – departement 

Omgeving. Hiervoor werd een subsidie van 60.000,00 euro binnengehaald met een maximum van 75% van 

het uiteindelijk totaalbedrag. 

De dienst groen en wegen heeft dit project ondertussen verder uitgewerkt in samenwerking met de partners 

van de projectregie Transfo. Het basisidee is een intensieve daktuin (substraatopbouw + 50 cm) met lage 

kruidbeplanting met hierop enkele bijenkasten.  

Het project wil een ecologische meerwaarde creëren op Transfo en past in het Klimaatplan Zwevegem om 

zodanig de biodiversiteit te stimuleren. Het inzetten van de honingbij als bedreigde diersoort die essentieel is 

in de grote keten van biodiversiteit, is een bewuste keuze om dit bevattelijk te maken voor het ruime 

publiek. Transfo is hiervoor immers een prima locatie gezien de grote verscheidenheid aan bezoekers. 

Daarnaast is Transfo ook een perfecte ‘ecologische stapsteen’ tussen het buitengebied (Kappaert en verder) 

en groene eilanden in Zwevegem zoals het Europaplein, Lettenhofpark, ... 

Als bijkomend aspect realiseren we een vertraagde waterafvoer van het hemelwater van de daktuin. Op vlak 

van waterretentie is dit een belangrijke extra.  

Het geheel zou zichtbaar zijn vanop de verdiepingen van het nieuwe Transfo gebouw, maar niet of 

nauwelijks vanop de begane grond. Hierdoor zal er geen of nauwelijks interactie zijn tussen de bijen en de 

bezoekers van Transfo. 

Voor de uitbating en het onderhoud van de bijenkasten zouden we een overeenkomst maken met een lokale 

imker. Een mogelijk voorstel voor deze overeenkomst kan zijn dat de imker gratis gebruik mag maken van 

deze uitzonderlijke locatie + infrastructuur in ruil voor een nader te bepalen hoeveelheid honing die kan 

verpakt worden als relatiegeschenk van lokaal bestuur Zwevegem en/of Transfo. Het is geenszins de 

bedoeling om als lokaal bestuur uitbater te worden van de bijenkasten. 

Op het vlak van gebruik en toegankelijkheid wordt door architect Coussée-Goris in samenwerking met dienst 

Gebouwen, een trap ontwikkeld waardoor de daktuin niet vrij toegankelijk is voor publiek, maar wel vlot te 

bereiken voor onderhoud van de tuin. 

Voor deze opdracht werden opdrachtdocumenten pr-jla-22-03 opgemaakt met een totale raming van 

80.800,00 euro excl. btw of 97.768,00 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld om de opdracht te 

gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

9. Voorlopige vaststelling ruimtelijk uitvoeringsplan gemeentepark Zwevegem. 

Het RUP Gemeentepark wordt opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het 

RUP moet een deel van het BPA Kouterstraat (M.B. 6 juli 1990) vervangen. De doelstellingen van het RUP 

zijn: 
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- Vastleggen van bestemming en voorschriften inzake de bebouwingsmogelijkheden binnen het 

plangebied, met aandacht voor de inrichtingsmogelijkheden voor het Gemeentepark. 

- Vastleggen van de bebouwingsmogelijkheden bouwblok Otegemstraat – Ommegangstraat. 

- Vastleggen van de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige gemeentehuis en koetshuis. 

- Definiëren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het Gemeentepark, rekening houdende met de 

recente evoluties. 

- Opvangen van het gemotoriseerd verkeer aan de rand van het park. 

- Actualiseren van de garagewegen. 

- Versterken van de parkstructuur van het Gemeentepark.  

In de vorige fasen van het planproces werden de startnota, de scopingsnota en het voorontwerp al 

goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Nu volgt dus de voorlopige vaststelling van 

het RUP door de gemeenteraad. De voorbije maanden werden de randvoorwaarden van het ruimtelijke 

uitvoeringsplan verder uitgediept in functie van de voorlopige vaststelling. 

10. Goedkeuring aanpassing van de algemene politieverordening. 

In de gemeenteraad van 26 april 2021 werd de laatste versie van de algemene politieverordening 

goedgekeurd. Bij de dagelijkse toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties wordt regelmatig 

vastgesteld dat een aantal wijzigingen en/of toevoegingen aan de algemene politieverordening noodzakelijk 

zijn. 

Een eerste aanvulling dient om het reglement geveltuintjes, goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 

februari 2022, afdwingbaar te maken. 

Een tweede reeks aanvullingen komt er naar aanleiding van verschillende adviezen/vragen van IMOG. 

Verschillende rubrieken/artikelen worden hierdoor geactualiseerd, en/of aangevuld. 

11. Verzoekschrift KSA 't Vlinderke. 

De gemeenteraad bespreekt het verzoekschrift van KSA ’t Vlinderke d.d. 9 mei 2022. 

12. Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

* Varia. 

Alle besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 


