
NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 APRIL 2022

Aanwezig: Marc Doutreluingne, 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;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, 
Marc Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd: Stijn Vandenhende, raadslid
Afwezig: Eliane Spincemaille, schepen afwezig voor agendapunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Johan Rollez, raadslid afwezig voor agendapunt 14

De voorzitter opent de vergadering om 19.11 uur.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, art. 180.
- Statuten cvba Zefier, artikelen 26, 27 en 28.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende Zefier cvba - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene 
vergadering.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Zefier d.d. 17 maart 2022.

Motivering
Op 9 juni 2022 om 14 uur wordt de algemene vergadering van Zefier cvba georganiseerd in Faculty Club, 
Groot Begijnhof 14 te Leuven. De agenda ziet er als volgt uit:
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).
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4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de algemene vergadering van Zefier cvba op 9 juni 2022 goed:
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.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van Zefier, namelijk Brigitte Desmet, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Zefier (info@zefier.be).

2. IMOG - Goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale IMOG 
op 17 mei 2022.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikelen, 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende IMOG - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergadering voor de duur van de legislatuur. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2020 betreffende vervangen van een raadslid als effectief lid 
in de algemene vergadering van IMOG.

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2021 betreffende voordracht raadslid in de raad van bestuur 
en vervangen raadslid in de algemene vergadering van IMOG.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van IMOG d.d. 16 februari 2022.

Motivering
Op 17 mei 2022 om 18.30 uur wordt de buitengewone algemene vergadering van Imog georganiseerd in de 
beheerraadzaal van Imog, Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. De agenda ziet er als volgt uit:
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.
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9. Statutaire benoemingen.
10.Toelichting activiteiten 2021.
11.Varia.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Imog op 17 mei 2022 
goed:
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.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering 
van Imog, namelijk Marc Doutreluingne en Stefaan Bonte, worden opgedragen hun stemgedrag af te 
stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IMOG 
(Veerle.DeTollenaere@imog.be).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Gaselwest - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene 
vergadering.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Gaselwest d.d. 1 april 2022.

Motivering
Op 28 juni 2022 wordt de algemene vergadering van Gaselwest georganiseerd in HippoLoggia, Holstraat 
95/11, te 8790 Waregem. De agenda ziet er als volgt uit: 
1. Kennisneming verslagen van Gaselwest van de Raad van Bestuur en van de commissaris over het 

boekjaar 2021.
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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.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen. 

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 28 juni 
2022 goed:
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.
7. Benoeming van een commissaris.
8. Statutaire mededelingen. 
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Gaselwest, 
namelijk Brigitte Desmet, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Gaselwest 
(vennootschapssecretariaat@fluvius.be).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Leiedal - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene 
vergadering.
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Verwijzingsdocumenten
Schrijven van intercommunale Leiedal d.d. 4 april 2022.

Motivering
Op 24 mei 2022 om 17 uur wordt de algemene vergadering van Leiedal georganiseerd in “The Penta” 
Howest, Campus Kortrijk Weide, Sint-Martens-Latemlaan 1B, 8500 Kortrijk. De agenda ziet er als volgt uit:
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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de algemene vergadering van Leiedal op 24 mei 2022 goed:
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.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Leiedal, 
namelijk Yvan Nys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Leiedal (info@leiedal.be).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende TMVS dv - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene 
vergadering.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Creat d.d. 5 april 2022.
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Motivering
Op 21 juni 2022 om 14.30 uur wordt de algemene vergadering van TMVS georganiseerd in Flanders Expo, 
Maaltekouter 1, 9051 Gent. De vergadering zal fysiek plaatsvinden met digitale inbelmogelijkheid via ZOOM. 
De agenda ziet er als volgt uit:
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.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de algemene vergadering van TMVS op 21 juni 2022 goed:
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.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van TMVS, 
namelijk Marc Desloovere, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissing genomen in 
onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan TMVS 
(20220621AVTMVS@farys.be).

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur, deel 2, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Psilon - Aanduiden van een 

vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene 
vergadering.

Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Psilon d.d. 14 april 2022.

Motivering
Op 15 juni 2022 om 19.30 uur organiseert Psilon een algemene vergadering in onthaalgebouw Horizon (bij 
crematorium Uitzicht), Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. De agenda ziet er als volgt uit:
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).

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de algemene vergadering van Psilon op 15 juni 2022 goed:
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).
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van Psilon, 
namelijk Barbara Demeulenaere, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissing 
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Psilon (jan.sabbe@psilon.be).

7. Principebeslissing tot straatnaamgeving voor de aan te leggen wegenis in de nieuwe 
verkaveling binnenwaarts de Oude Bellegemstraat te Zwevegem, namelijk "Basiel 
Naessensstraat".

Bevoegdheid
- Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.
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Juridische grond
- Algemene onderrichtingen betreffende het toekennen en wijzigen van plaatsnamen, verschenen in het 

bestuursmemoriaal nr. 25 van 29 juli 1998.
- Richtlijnen voor het geven en spellen van straatnamen, verschenen in het bestuursmemoriaal nr. 39 van 26 

november 1998.
- Omzendbrief van de minister van veiligheid en binnenlandse zaken van 23 februari 2018: Best-Adress – 

richtlijnen en aanbevelingen voor het vaststellen en toekennen van een adres en huisnummer. 
- Bepalingen van het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017.
- Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 betreffende goedkeuring van de wegenis-, riolerings-   en 

omgevingswerken voor aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg in functie van het verkavelen van 18 loten 
in de Oude Bellegemstraat te Zwevegem.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 juni 2021 betreffende de aflevering van de   
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen Oude Bellegemstraat te Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
- Grondplan wegenis.
- Liggingsplan.
- Rooilijnplan.
- Verkavelingsplan.
- Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgevingen d.d. 17 

november 2021.
- Herziening vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende 

straatnaamgevingen d.d. 12 januari 2022.

Situering
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.

Motivering
Door de BVBA S.W.B. werd een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden met riolerings-, 
wegenis- en omgevingswerken langsheen de Oude Bellegemstraat te Zwevegem.
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.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 22 juni 2021 de omgevingsvergunning 
afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen Oude Bellegemstraat te Zwevegem.
Aan de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg binnen de verkaveling langsheen de Oude Bellegemstraat dient 
een straatnaam gegeven te worden.
Hiervoor verwijzen wij naar het liggingsplan en plan van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor de 
verkaveling gelegen langs de Oude Bellegemstraat te Zwevegem.
Enkele voorstellen van straatnaamgeving voor de verkaveling gelegen langs de Oude Bellegemstraat te 
Zwevegem:
- Straatnamen naar boomsoorten (zoals in de onmiddellijke omgeving van de verkaveling).
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- Schrijven van Sofie Lemaire, TV-maakster ‘Meer Vrouw op straat’: deel je initiatieven met Canvas. Hierbij 
wordt een oproep gedaan om gemeenten aan te moedigen vrouwen vaker een plek in de publieke ruimte 
te geven.

- Schrijven met bijhorende info van de heer Werner Depraetere, Nationaal Vice Voorzitter NCPGR en 
secretaris NSB Zwevegem, met voorstel i.v.m. straatnaamgeving, zijnde ‘Politieke Gevangenenstraat’.

Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd een ‘vooradvies’ gevraagd.
Eveneens werd gevraagd om ook eens de publicatie van de heemkundige kring in te zien omtrent 
Zwevegemse figuren, waarbij wellicht nog belangrijke vrouwen kunnen ontdekt worden.
Op 17 november 2021 werd het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek 
uitgebracht:
Voorgestelde straatnamen vanuit de adviesraad:
1. Naam van een boom (mogelijkheden: Wegedoorn, Iep, Hulst, Es, Plataan, Asker).
2. Naam van een vrouw (voorstel Sofie Lemaire, TV-maakster / oproep “meer vrouw op straat”).
3. Politieke Gevangenenstraat (voorstel van de heer Werner Depraetere, Nationaal Vice Voorzitter NCPGR 

en secretaris NSB Zwevegem).
4. Winnie Mandela / Patrice Lumumba / Laurent Kabila (voorstel van de heer Jozef Bossuyt).
De adviesraad gaf met 11 stemmen de voorkeur aan een straatnaam met de naam van een boom. 
Op 12 januari 2022 werd het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek op 
voorstel van de voorzitter herzien:
Voorgestelde straatnaam vanuit de adviesraad:
1. Basiel Naessensstraat (Schepen Basiel Naessens was schepen van 1970 tot 1994 van onder meer cultuur 

en sport. In de periode dat hij schepen was werden veel zaken gerealiseerd, waaronder de oprichting van 
OC De Brug, de schietstand en het zwembad. De schepen overleed in 2002 en woonde op een paar 
honderd meter van de nieuwe straat).

De adviesraad adviseert eenparig om de straatnaam ‘Basiel Naessensstraat’ te kiezen.
Na overleg kiest het college voor de ‘Basiel Naessensstraat’.

BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc 
Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, 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 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)

Enig artikel
De raad beslist in principe de straatnaam “Basiel Naessensstraat” te willen geven aan de nieuw aan te 
leggen verkaveling binnenwaarts de Oude Bellegemstraat te Zwevegem.

→ Motivering stemgedrag fractie Groen: de fractie stemt tegen omdat deze beslissing niet 
strookt met het eerder ingenomen standpunt om meer straatnamen naar vrouwen te 
benoemen. 

8. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis en groenzones, 
gelegen in de verkaveling Kannootdries te Sint-Denijs, dit om reden van algemeen nut.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
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Juridische grond
- Burgerlijk Wetboek van 4 februari 2020, boek III ‘Goederen’.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2018 betreffende afleveren van de 

verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen Kannootdries te Sint-Denijs, aan nv 
Hectaar. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2021 betreffende afleveren van de 
verkavelingsvergunning (bijstelling) voor het verkavelen van gronden, gelegen Kannootdries te Sint-
Denijs, aan nv Hectaar. 

Verwijzingsdocumenten
- Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Notaris Cloet, die het ambt uitoefent in 

de vennootschap “Actalex geassocieerde notarissen”, met zetel te Moeskroen, Boulevard d’Herseaux 1. 
(GR20220425_bijlage_10) 

- Proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Kannootdries te Sint-Denijs, opgemaakt op 16 juli 2019.

- Proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Kannootdries te Sint-Denijs, opgemaakt op 23 september 2021.

- Opmetingsplan.
- Plannen aangaande de over te dragen wegenis–groenzone.
- Bodemattesten OVAM.
- KLIM CLICC aanvraag.
- Uittreksel kadastrale legger.
- Verkavelingsplan.

Motivering
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 16 april 2018 en 8 juni 2021 (bijstelling) een 
verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen Kannootdries te Sint-Denijs 
aan nv Hectaar.
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Kannootdries te Sint-Denijs werd opgemaakt op 16 juli 2019.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling 
Kannootdries te Sint-Denijs werd opgemaakt op 23 september 2021.
Thans ontvingen wij de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Notaris Cloet, die 
het ambt uitoefent in de vennootschap “Actalex geassocieerde notarissen”, met zetel te Moeskroen, 
Boulevard d’Herseaux 1, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen:
ENERZIJDS
De naamloze venootschap “LANDMAAT”, met zetel te 8890 Dadizele, Beselarestraat 103, 
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0897.952.160, hierbij 
vertegenwoordigd door de heer Du Faux Ignace, notarieel jurist ten kantore van notaris Cloet, wonende te 
7700 Moeskroen, Rue de la Coquinie 54.
zijnde ‘de overdragende partij’ of “de overlater”.
Die verklaart over te dragen ten kosteloze titel onder de gewone vrijwaring als naar recht en voor vrij en 
onbezwaard van voorrecht, hypothecaire inschrijving, bezwarende overschrijving of andere belemmeringen 
hoegenaamd, en tegen de opgenomen algemene en bijzondere voorwaarden in de akte, het hierna vermeld 
onroerend goed, aan:
De gemeente Zwevegem, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 
(in het ‘Gemeentepunt’), met ondernemingsnummer 207.484.582, vertegenwoordigd door:
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- De heer Desmet Dirk – Voorzitter van de gemeenteraad, wonende te 8550 Zwevegem, Hinnestraat 19 G
- De heer Vanlangenhove Jan – Algemeen directeur, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51,
zijnde ‘de overnemende partij’.
De overnemende partij verklaart te aanvaarden het hierna beschreven onroerend goed:
BESCHRIJVING VAN HET GOED :
GEMEENTE ZWEVEGEM – Zesde Afdeling – SINT-DENIJS
Twee percelen grond, ten kadaster gekend als “weg”, gelegen in een verkaveling aan de Kannootdries,  
kadastraal bekend volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 958C P0000 en 958R P0000 voor 
een oppervlakte van respectievelijk twee are tweeënzeventig centiare (02a72ca)  en drie are tweeënvijftig 
centiare (03a52ca).
Onderhavige kosteloze grondafstand werd als voorwaarde opgelegd na de definitieve oplevering van de 
wegenis- en rioleringswerken in bedoelde verkaveling, met als gevolg dat de verkavelaar of zijn 
rechtsopvolgers thans het initiatief nemen om de wegenis, alsook de groenzone kosteloos over te dragen 
aan de gemeente, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein.
De overdracht geschiedt ten algemene nutte.
Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, 
uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn.
De kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij.
De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 21 december 2021.  

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte (GR20220425_bijlage_10) inzake kosteloze grondoverdracht van 
twee percelen grond, gelegen in een verkaveling aan de Kannootdries te Sint-Denijs, ten kadaster gekend 
als “weg”, kadastraal bekend volgens recent kadastraal uittreksel Sectie B, nummers 958C P0000 en 958R 
P0000 voor een oppervlakte van respectievelijk twee are tweeënzeventig centiare (02a72ca)  en drie are 
tweeënvijftig centiare (03a52ca), wordt goedgekeurd, en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard.
Artikel 2
Onderhavige kosteloze grondafstand werd als voorwaarde opgelegd na de definitieve oplevering van de 
wegenis- en rioleringswerken in bedoelde verkaveling, met als gevolg dat de verkavelaar of zijn 
rechtsopvolgers thans het initiatief nemen om de wegenis, alsook de groenzone kosteloos over te dragen 
aan de gemeente, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein.
Artikel 3
De overdracht geschiedt ten algemene nutte.
Artikel 4
De kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de overdragende partij.
Artikel 5
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve 
inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 
overgemaakt aan de naamloze vennootschap “LANDMAAT”, met zetel te 8890 Dadizele, Beselarestraat 103, 
en aan de heer DU FAUX Ignace, notarieel jurist, wonende Rue de la Coquinie 54 te 7700 Moeskroen, alsook 
aan Notaris Benoit CLOET, die zijn ambt uitoefent voor rekening van de vennootschap “ACTALEX 
Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 7711 Moeskroen, Herseauxlaan 1, om na het verstrijken van de 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 25 blz op code.esignflow.be met code 2672-1283-4349-5981

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2672128343495981


termijn voor schorsing/vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden 
van de akte.

→ Raadslid Eliane Spincemaille neemt deel aan de vergadering vanaf de behandeling van punt 
9.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2020 betreffende goedkeuring 

afsprakennota Leiedal mbt ondersteuning uitvoering klimaatplan Zwevegem.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2021 betreffende goedkeuring instap lokaal energie- en 

klimaatpact.  

Situering
In 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. 
Een verhoogde aandacht voor klimaat en milieu zijn onontbeerlijk om 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.

Verwijzingsdocumenten
- Reglement voor de aanleg van Zoemrijke plekken op braakliggende percelen. (GR20220425_bijlage_11) 
- Aanvraagformulier voor de aanleg van Zoemrijke plekken op braakliggende percelen. 
- Advies van de Minaraad Zwevegem conform verslag van 4 april 2022.

Motivering
Werken aan klimaat- en milieudoelstellingen kan door diverse maatregelen aangepakt worden. Eén daarvan 
is het aanleggen en stimuleren van bloemenweides op privaat domein. De dienst 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 
waterhuishouding en temperatuur in elke straat. Dat het daarbij een fraai uitzicht geeft, is een zeer welkome 
extra qua 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. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 25 blz op code.esignflow.be met code 2672-1283-4349-5981

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2672128343495981


Dit resulteert dus in een win-win en werken burgers en gemeentediensten hand in hand voor een betere 
leefwereld in de Zwevegemse buurten.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Beschikbaar krediet
Vanaf 2022 035000 klimaat en energie 615296 klimaatacties 124 23.133,75 euro
Budget geraamd op 5.000,00 euro per jaar, te voorzien vanaf de eerstvolgende MJP aanpassing.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Het reglement voor de aanleg van Zoemrijke plekken op braakliggende percelen in Zwevegem, in bijlage bij 
deze beslissing gevoegd (GR20220425_bijlage_11), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist dat dit reglement in voege treedt op 1 mei 2022.

10. Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het vernieuwen van het dak van 
de loods op de site OC De Brug te Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018. 
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2021 betreffende goedkeuring 

princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het 
opmaken van een ontwerp voor het vernieuwen van het dak van de loods op de site OC De Brug te 
Zwevegem.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2021 betreffende goedkeuring 
gunning voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het vernieuwen 
van het dak van de loods op de site OC De Brug te Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door architectenatelier Vincent Deprez, Zwevegem.

Motivering
Op de site ontmoetingscentrum 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 door 
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architectenatelier Vincent Deprez, opdrachtdocument 190421 opgemaakt met een raming van 177.711,91 
euro exclusief btw of 215.031,41 euro inclusief btw verlegd. Er wordt voorgesteld om deze opdracht te 
gunnen bij wijze van openbare procedure.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Investerings-project Beleidsitem Algemene 

rekening
Actie Krediet incl. btw

2022 IP 070500-3
Vernieuwen dak loods

070500
Theaterzaal en OC’s

221007 227.555,66 euro

Gunningsprocedure: openbare procedure.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vernieuwen van het dak van de loods op de site OC 
De Brug te Zwevegem conform bestek , met een totale raming van 177.711,91 euro excl. btw of 215.031,41 
euro incl. btw verlegd.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewend onder IP 070500-3 – BI 070500 – AR 221007 van het budget 2022.

11. Goedkeuring reglement digitale cadeaubon.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten
Reglement betreffende digitale cadeaubon. (GR20220425_bijlage_12) 

Situering
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 stelt duidelijke afspraken rond de aankoop en het gebruik van de digitale Zwevegemse BonZ.

Motivering
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.

BESLUIT
23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, 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 
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Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)

Artikel 1
Het reglement betreffende de digitale cadeaubon, in bijlage bij deze beslissing gevoegd 
(GR20220425_bijlage_12), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 3
Dit reglement treedt in werking 25 april 2022.

→ Motivering stemgedrag fractie Groen: de fractie onthoudt zich omdat men de magneetstrip 
overbodig vindt.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Wet van 28 april 2003 van betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de 

pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.
- Omzendbrief BB 2008/10 betreffende sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en 

provinciale besturen van 19 november 2008.
- Wet van 30 maart 2018 met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als 

niet vast benoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele 
responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot 
aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de 
financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot 
bijkomende financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel 
voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 januari 2014 tot verhoging tweede pensioenpijler voor de 
contractuele medewerkers VIA-diensten.

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 tot verhoging van de bijdrage in de tweede 
pensioenpijler.

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 tot toekennen van een inhaaltoelage in de tweede 
pensioenpijler.

- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 tot verhoging van de bijdrage in de tweede 
pensioenpijler.

Verwijzingsdocumenten
- Statuten OFP Prolocus + toelichting.
- Beheersovereenkomst + toelichting.
- Kaderreglement + toelichting.
- Bijzonder pensioenreglement MIPS.
- Financieringsplan + toelichting.
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- Verklaring inzake beleggingsbeginselen + toelichting.

Situering
Gemeente Zwevegem was, net zoals de meeste Vlaamse lokale besturen, tot eind 2021 aangesloten bij de 
groepsverzekering bij Belfius Insurance/Ethias voor het aanvullende pensioen voor contractanten. 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.

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

Motivering
Het bestuur wenst de pensioenkloof tussen het statutair personeel en het contractueel personeel verkleinen 
en voorziet bijgevolg in een tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel.
Het bestuur was tot voorheen aangesloten bij de groepsverzekering aangeboden door Ethias/Belfius 
Insurance, beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst opgezegd per 1 januari 
2022.
Het bestuur heeft voor het voorzien in een tweede pensioenpijler de keuze tussen enerzijds een 
overheidsopdracht voor een groepsverzekering bij een verzekeraar of het aansluiten bij een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfonds of IBP). Een IBP heeft als voordelen dat het bestuur meer 
betrokken is bij het beheer van de pensioenfinanciering; het bestuur vaardigt een vertegenwoordiger af in 
de algemene vergadering van OFP Prolocus en heeft naast controlebevoegdheid ook de mogelijkheid om – 
indien nodig – punten op de agenda van de algemene vergadering te zetten. In tegenstelling tot een 
groepsverzekering streeft een IBP geen winsten na ten voordele van de organisatie zelf. Een IBP heeft ruime 
beleggingsmogelijkheden, zodat een ruimer rendement mogelijk is dan in een tak 21 verzekering, zonder dat 
dit enige garantie inhoudt.
Na onderhandelingen met VVSG werd OFP Provant omgevormd tot OFP Prolocus (een instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening met ondernemingsnummer 0809.537.155), een pensioenfonds waarbij alle 
lokale besturen van het Vlaamse Gewest kunnen toetreden. Het bestuur kan toetreden tot OFP Prolocus 
zonder overheidsopdracht vermits aan de voorwaarden van een in house opdracht is voldaan: het bestuur 
oefent via de algemene vergadering waar ze lid van is toezicht uit op OFP Prolocus zoals op haar eigen 
diensten; meer dan 80% van de activiteiten van de OFP Prolocus behelst taken die hen zijn toegewezen 
door controlerende overheden, nl. het voorzien in aanvullende pensioenen voor lokale en provinciale 
besturen; er is geen directe participatie van privékapitaal in de OFP Prolocus; OFP Prolocus is zelf 
onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten.
OFP Prolocus zal, in het verlengde van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zwaar inzetten op het 
duurzaam karakter van zijn beleggingen.
Het aanbod vereist geen werknemersbijdragen. Er wordt voorzien in een overlijdensdekking en een 
kapitaalsuitkering.
De voorgestelde formule in het pensioenplan is een vastebijdragenplan. In dit plan belooft de werkgever een 
bepaalde bijdrage te betalen zonder vastgesteld rendement. Het college stelt voor om 3% basistoezegging 
toe te kennen, met een aanvullende toezegging van 2% voor het gesubsidieerde VIA-personeel. Dit is 
dezelfde basistoezegging en aanvullende toezegging zoals tot eind 2021 werd toegekend. 
De behaalde rendementen worden toegekend conform het kaderreglement. Wanneer het wettelijk 
minimumrendement niet behaald wordt, zal het bestuur bijkomende bijdragen moeten betalen zodat in elk 
geval voor de aangeslotenen het wettelijk minimum rendement wordt gehaald (momenteel 1,75% voor 
actieve aangeslotenen en 0% voor passieve aangeslotenen).
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Als bijkomende veiligheid voorziet het bestuur de eerste vijf jaar, bovenop de middelen nodig voor de 
pensioentoezegging, in een extra prefinanciering van 5% om zo de kans op het betalen van bijkomende 
bijdragen te verkleinen. Deze prefinanciering blijft ter beschikking van het bestuur ter financiering van latere 
bijdragen.
Het bestuur kan met andere rechtspersonen waarmee ze nauwe banden heeft een MIPS-groep vormen 
(multi-inrichters pensioenstelsel). Binnen een MIPS-groep is er interne mobiliteit voor het personeel mogelijk 
zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioentoezegging van het personeelslid. Binnen de MIPS-groep 
speelt ook onderlinge solidariteit. De intentie wordt geuit om een MIPS-groep te vormen, bestaande uit 
gemeente en OCMW Zwevegem.
De kosten voor de werking van OFP Prolocus worden voor 2022 forfaitair vastgelegd op 1000 euro per jaar 
per werkgever en 10 euro per jaar per aangeslotene. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd tot en 
met 2024. Nadien zal een meer stabiel systeem van kostenvergoeding worden uitgebouwd, gebaseerd op de 
werkelijke kosten enerzijds en het werkelijke aantal aangesloten besturen en medewerkers anderzijds.
De verschuldigde bijdragen en de kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen ingehouden worden 
door de RSZ en daarna doorgestort worden aan OFP Prolocus.
Het voorstel werd besproken in het BOC van 12 april 2022.
Er dient eveneens een vertegenwoordiger aangeduid te worden om het bestuur te vertegenwoordigen in de 
algemene vergadering van OFP Prolocus. 
Na de beslissing tot toetreding, moet dit aan OFP Prolocus meegedeeld worden en de algemene vergadering 
moet de kandidatuur goedkeuren.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Onderwerp Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. btw
2022 Basistoezegging incl. bijz. 

bijdrage en inningskosten 
RSZ

Divers 622210 184.520,00 euro

2022 Beheerskosten OFP 
Prolocus

Divers 622210 3.000,00 euro

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en stemt in met:
- De beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de toetredingsactie van 

OFP Prolocus.
- Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.
Kennis wordt genomen van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en luik VVSG) en 
de statuten.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP Prolocus (Afzonderlijk 
vermogen VVSG) en richt hiertoe onverwijld een verzoek tot OFP Prolocus tot aanvaarding als lid van de 
Algemene Vergadering.
Artikel 3
De gemeenteraad stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de 
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kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor rekening 
van OFP Prolocus.
Artikel 4
De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon. 
Artikel 5
De aanvullende toezegging bedraagt 2% voor het gesubsidieerde VIA-personeel.
Artikel 6
Het bestuur vormt samen met OCMW Zwevegem een zogenaamde MIPS-groep.
Artikel 7
Mevrouw Eliane Spincemaille wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
OFP Prolocus. De heer Dirk Desmet wordt aangeduid als vervanger van voorgaande indien zij niet aanwezig 
kan zijn. 
Artikel 8
De voorzitter van de Raad en de algemeen directeur worden gemachtigd om de noodzakelijke 
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

13. Goedkeuring instap raamovereenkomst DOKO voor schoolmaaltijden en de maaltijden 
voor de vakantiewerking. 

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechstmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen  en diensten.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2019 betreffende gunning van de 

opdracht voor het bereiden en leveren van duurzame en gezonde maaltijden aan basisscholen en 
jeugddienst 2019-2022.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 januari 2021 inzake goedkeuren aanvraag 
tot lidmaatschap van de aankoopcentrale DOKO VZW.

Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten DOKO VZW.
- Raming

Situering
De huidige overheidsopdracht 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 
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verlengbaar en dient opnieuw gevoerd te worden. Het vrij onderwijs heeft bevestigd in februari 2022 dat zij 
opteren voor de instap in de raamovereenkomst van DOKO voor schoolmaaltijden.  

Motivering 
Na analyse menen wij dat de opmaak van een eigen bestek niet in betere voorwaarden noch prijssetting kan 
resulteren in vergelijking met de raamovereenkomst van DOKO VZW. Deze raamovereenkomst is door DOKO 
- fungerend als 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 doch verantwoordbaar in functie van de voornoemde criteria en 
hun aanbod. Na overleg met DOKO VZW en Frans Hanssens kan de vakantiewerking meegenomen worden 
in de instap in de DOKO VZW overeenkomst. 
De raamovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar, is jaarlijks indexeerbaar op basis van de consumptie-
index en 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 naar dienstverlening en initiële prijssetting. In de raming is reeds 
rekening gehouden met potentiële indexeringen.

Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw
2022 - 2028 080001 GS Zwevegem 

080002 GS Sint-Denijs
080003 GS Heestert
080005 GS Knokke 
080100 GS Klim Op 

704002 Schoolmaaltijden 
704002 Schoolmaaltijden
704002 Schoolmaaltijden
704002 Schoolmaaltijden
704002 Schoolmaaltijden
Totaal 

   780.873,05 euro 
   179.404,88 euro
   246.894,60 euro 
   179.404,88 euro
   100.311,17 euro
1.486.888,59 euro

2022 - 2028 075101 Programmatie 
Jeugd 
094500 Kinderopvang

615260/615261 Vakantiewerking 
Jeugdcentrum/Speelpleinwerking 
615267 Kleuterwerking Petoeter
Totaal

   61.887,67 euro

   77.495,32 euro
 139.382,98 euro

Gunningsprocedure: openbare procedure.

BESLUIT
EENPARIG

Artikel 1
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan deelname aan het raamcontract ‘Raamovereenkomst voor de 
levering schoolmaaltijden' van DOKO VZW.
Artikel 2
DOKO VZW wordt op de hoogte gesteld.
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14. Advies jaarrekening 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 
kerkbestuur Zwevegem.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, §2, 2e lid.
- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

artikel 55 §2.

Juridische grond
- Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, 

artikelen 54 – 56.
- Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende 
erediensten.

- Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende goedkeuring budgetwijziging 2020 en 
budgetten 2021 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 betreffende goedkeuring budgetwijziging 2021 van de 
kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Jaarrekening 2021 van kerkfabriek:
1) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum – DN0115;
2) Sint-Maria Bernarda Zwevegem-Knokke – DN0116;
3) Sint-Jozef-Arbeider Zwevegem-Kappaert – DN0117;
4) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert – DN0118;
5) Sint-Eligius Moen – DN0119;
6) SS.-Amandus en Anna Otegem – DN0120;
7) SS.-Dionyisus en Genesius Sint-Denijs – DN0121.

BESLUIT
20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof 
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, 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)
5 ONTHOUDINGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie 
Vermeulen)

Enig artikel 
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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→ Motivering stemgedrag:
- fractie NV-A: de fractie onthoudt zich in lijn met hun eerder stemgedrag bij de 

goedkeuring van de budgetten van de kerkfabrieken (suggestie om de afsprakennota te 
actualiseren).

- fractie Zwevegem Vooruit: de fractie onthoudt zich omdat het te lang duurt voor er een 
plan is rond de herbestemming van de diverse kerken.

→ Raadslid Johan Rollez is afwezig voor de behandeling van punt 14.

15. Goedkeuring actieplan Gezonde Gemeente 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring MJP 2020-205 lokaal 

bestuur Zwevegem luik gemeente.
- Besluit van de gemeenteraad van 29 april 2019 betreffende goedkeuring Charter Gezonde Gemeente. 

Verwijzingsdocumenten
- Actieplan ‘Gezonde Gemeente’ met bijlagen (GR20220425_bijlage_13):

 Bijlage 1: Charter ‘Gezonde Gemeente’ (GR20220425_bijlage_13.01);
 Bijlage 2: actieplan Warme Gemeente (GR20220425_bijlage_13.02);
 Bijlage 3: overzicht gezondheidscijfers Zwevegem (GR20220425_bijlage_13.03).

- Goedkeuring van de adviesraad gezins- en welzijnsbeleid over het actieplan ‘Gezonde Gemeente’ op 23 
maart 2022.

Situering
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 en 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 ‘Gezonde Gemeente’ positief geadviseerd door de adviesraad gezins-en welzijnsbeleid. 

Motivering
Op 23 maart 2022 werd het voorstel van het actieplan ‘Gezonde 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. 

Financiële gevolgen
Er wordt jaarlijks een budget van 2000 euro voorzien voor het uitvoeren van de acties.
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BESLUIT
EENPARIG

Enig artikel
Het actieplan ‘Gezonde Gemeente’, toegevoegd als bijlage bij dit besluit  (GR20220425_bijlage_13) 
(GR20220425_bijlage_13.01) (GR20220425_bijlage_13.02) (GR20220425_bijlage_13.03), wordt 
goedgekeurd.

16. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Zwevegem, Harelbeke en Hogeschool Vives 
i.k.v. het project Samen Digitaal.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.

Verwijzingsdocumenten
Samenwerkingsovereenkomst stad Harelbeke & gemeente Zwevegem en Katholieke Hogeschool Vives. 
(GR20220425_bijlage_14) 

Situering
Stad Harelbeke en gemeente Zwevegem werken tot eind 2024 samen in het project Samen Digitaal, 
gefinancierd door een projectsubsidie van de Vlaamse Overheid ter waarde van 177.600 euro.

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

Motivering
Via het project Samen Digitaal willen beide lokale besturen digitale uitsluiting aanpakken en werken aan de 
uitbouw van een lokaal e-inclusiebeleid en het verbeteren van de toegankelijkheid van de digitale 
dienstverlening. Dit project zal als resultaat hebben dat er een lange termijn visie op e-inclusie is ontwikkeld. 
Deze wordt vervolgens geïntegreerd in het meerjarenplan. Ook zal een lokaal e-inclusie actieplan worden 
opgemaakt. Stad Harelbeke en gemeente Zwevegem werken hiervoor samen met expertisepartners.  
Katholieke Hogeschool Vives – Onderzoekslijn Mens, Maatschappij en Technologie, is 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 is ook opgenomen in de projectsubsidie van de Vlaamse overheid (177.600 euro), en zal 
van daaruit worden gefinancierd. Er is een projectsubsidie van maximum 58.583 euro (inclusief BTW) 
hiervoor voorzien, gespreid over de drie jaar. 
De modaliteiten van de samenwerking worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.   

Financiële gevolgen
Budgetjaren Beleidsitem Algemene rekeningen Actie Raming incl. btw
2022, 2023, 2024 090900 615299

740500
AC1232 58.583 euro

177.600 euro

BESLUIT
EENPARIG

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 25 blz op code.esignflow.be met code 2672-1283-4349-5981

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2672128343495981


Enig artikel 
De samenwerkingsovereenkomst stad Harelbeke, gemeente Zwevegem en Katholieke Hogeschool Vives, in 
bijlage bij deze beslissing gevoegd (GR20220425_bijlage_14), in het kader van het project Zwevegem en 
Harelbeke: Samen Digitaal, wordt goedgekeurd.

17. Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad.

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

* Varia.

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

De zitting wordt gesloten om 21.59 uur.

Namens de gemeenteraad:

De algemeen directeur De  voorzitter
Jan Vanlangenhove Dirk Desmet
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Handtekening(en)  
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