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1. Goedkeuring budgetten 2023 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur van Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van de budgetten 2023 van alle kerkfabrieken 

ressorterend onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem, zijnde: 

 

2. Goedkeuren van een woonstvergoeding voor de Evangelische Kerk Kuurne. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de toekenning van een woonstvergoeding van 

750,00 euro per maand (jaarlijks te indexeren) aan de bedienaars van de protestantse geloofsgemeenschap 

Evangelische Kerk Kuurne. 

Dit gebeurt ingevolge het decreet betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten waarin staat dat in de parochies waar er een bedienaar van de eredienst van de parochie 

verblijft, de gemeente de bedienaar een pastorie ter beschikking stelt, of als er geen pastorie is, een woning 

of woonstvergoeding. 

Dit laatste is een forfaitair bedrag dat de bedienaar in staat moet stellen een passende woning te vinden. 

De woonstvergoeding wordt gedeeld gedragen door de diverse betrokken gemeentebesturen à rato van de 

vastgelegde verdeelsleutels. 

Voor Zwevegem is dit 13,56%, of 101,70 euro per maand voor de Evangelische Kerk Kuurne. 

  

Toelichtende nota Gemeenteraad 

24.10.2022 

Kerkfabriek Exploitatietoelage Investeringstoelage 

Sint-Amandus  

Zwevegem 

54.430,68 euro 0,00 euro 

St.Maria-Bernarda 

Zwevegem-Knokke 

28.164,95 euro 0,00 euro 

OLV. Hemelvaart  

Heestert 

19.763,22 euro 0,00 euro 

Sint-Eligius  

Moen 

23.419,63 euro 0,00 euro 

St.Amand en St.Anna  

Otegem 

39.352,24 euro 0,00 euro 

St.Dionysius en St.Genesius 

Sint-Denijs 

41.942,91 euro 0,00 euro 

TOTAAL budgetten 2023 207.073,63 euro 0,00 euro 
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3. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand, gelegen in de verkaveling 'De 

Vlaminck' te Heestert, door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

"WONEN REGIO KORTRIJK SHM". 

Op 31 mei 1990 werd een vergunning afgeleverd aan de Nationale Landmaatschappij voor het uitvoeren van 

wegenis -en rioleringswerken op de wijk ‘De Vlaminck’ te Heestert. 

Op 14 maart 2000 werd een vergunning afgeleverd aan de Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij voor het uitvoeren van omgevingswerken op de wijk ‘De Vlaminck’ te Heestert. 

De gronden met aangelegde wegenis, groenzones, wandelwegen en bijhorend speelplein worden kosteloos 

overgedragen aan de gemeente voor de inlijving in het openbaar domein. 

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

de gemeente. 

4. Principiële beslissing tot verkoop onder voorwaarden van het voormalig 

restaurantgebouw Bekaert, verkoop grond en te slopen gebouw, gelegen Blokkestraat te 

Zwevegem. 

De gemeente is sedert 2009 eigenaar van het volledige gebied kantorenzone, gelegen ‘ex-Bekaertsite’, 

Blokkestraat te Zwevegem, dit in het kader van de realisatie van een Nieuw Administratief Centrum. Thans is 

er concrete interesse voor het voormalig restaurantgebouw Bekaert. 

Met het oog op de tekoopstelling van het voormalig restaurantgebouw, voor verkoop van de grond en het te 

slopen gebouw, gelegen achteraan het Gemeentepunt, werd een deskundig schattingsverslag opgemaakt. 

Er wordt geopteerd om ‘een verkoop onder voorwaarden’ te organiseren voor het voormalig 

restaurantgebouw Bekaert, zijnde verkoop van de grond en het te slopen gebouw, namelijk: 

Het verkochte goed is, rekening houdend met de actuele omgeving, o.a. de onmiddellijke nabijheid van het 

gemeentepunt, het sportpunt met de bijhorende voetbalterreinen en de hondenweide, alsook het Z-centrum, 

alsook met de beperkte ontsluitingsmogelijkheden, uitsluitend te bestemmen voor een sport gerelateerde 

functie, dan wel een complementaire activiteit aan de reeds aanwezige functies in het Z-centrum. 

Meergezinswoningen zijn om dezelfde redenen uitgesloten. 

Aan de gemeenteraad wordt thans principiële goedkeuring gevraagd om het voormalig restaurantgebouw 

Bekaert (verkoop van de grond en het te slopen gebouw), gelegen achteraan het Gemeentepunt, 

Blokkestraat te Zwevegem, te verkopen onder voorwaarden. 

5. Goedkeuring riolering-, wegenis- en omgevingswerken voor het verkavelen van gronden 

langsheen de Schoolstraat te Zwevegem. 

Op 2 mei 2022 werd een verkavelingsaanvraag ingediend. De betreffende percelen zijn gelegen langs de 

Schoolstraat. Op de betrokken percelen bevindt zich een weide. De aanvraag betreft het verkavelen van het 

perceel voor 15 grondgebonden woningen met een parkeerhaven en met wegenis en het verleggen van een 

voetweg. De wegenis zal kosteloos worden overgedragen aan de gemeente. Er wordt goedkeuring gevraagd 

voor het wegenisontwerp en de omgevingswerken voor het verkavelen van gronden langsheen de 

Schoolstraat te Zwevegem. 

6. Goedkeuring eindafrekening voor de rioleringswerken op voetbal Zwevegem. 

De rioleringswerken op de terreinen van voetbalclub Zwevegem Sport werden afgerond.  

Er werden voor 42.052,31 euro werken in meer uitgevoerd. 

De initiële opdracht omvatte hoofdzakelijk het oplossen van de jarenlange rioleringsproblematiek op de site. 
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De problematiek uitte zich vooral door waterinsijpeling in kleedkamers 4 en 5.  

Een tweede problematiek was het terugsteken van het DWA-water via de doucheputjes zelf. Deze 

problematieken uitten zich vooral door het geregeld onderlopen van de kleedruimtes en douches. 

In deze opdracht werd terzelfdertijd ook de verplichte afkoppeling voorzien van DWA (=droogweerafvoer) 

en RWA (= regenweerafvoer). De studie hiervoor werd uitgevoerd door Riopact. 

In deze opdracht werd ook hemelwaterbuffering voorzien, d.m.v. het plaatsen van een regenwaterput met 

15.000 l capaciteit. Hier worden - in latere fase - de toiletten op gekoppeld, zodat spoeling kan gebeuren 

met regenwater. 

Tijdens de eerste dagen van de uitvoering, bleek al snel dat dit geen simpele opdracht zou worden. 

Er waren 3 zones waarin er meer werken zijn uitgevoerd dan voorzien. 

Hieronder een oplijsting van deze meerwerken: 

- Bijkomend uitgraven-afvoer grond. 

- Bijkomend asfalteren van de buitenmuren, ondergronds. 

- Ondergieten fundering. 

- Aanpassen bestaande toezichtsputten (=opmetsen). 

- Plaatsen nieuwe deksels op bestaande putten. 

- Plaatsen drainage langsheen gebouw. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de afrekening van de rioleringswerken op de 

terreinen van voetbalclub Zwevegem Sport, gelegen in de Bekaerstraat 6 te 8550 Zwevegem. 

7. Goedkeuring overeenkomst regionaal klimaatfonds. 

Op initiatief van het lokaal bestuur Zwevegem werd beslist om een regionaal klimaatfonds op te richten 

onder de begeleiding van de intercommunale Leiedal. Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober 2022 wordt 

de goedkeuring gevraagd van de formele overeenkomst voor het regionaal klimaatfonds. Met het fonds 

willen de lokale besturen en Leiedal een hefboom creëren voor de eigen middelen van de gemeenten en die 

van private actoren. De doelstelling van het klimaatfonds is tweeledig: 

- Burgers, non-profit organisaties en bedrijven sensibiliseren en motiveren om projecten met een positieve 

klimaatimpact (financieel) te ondersteunen. 

- Burgers en bedrijven motiveren om zelf actie te ondernemen, door hun eigen initiatieven financieel te 

(laten) ondersteunen. 

De deelnemende gemeenten van het klimaatfonds storten jaarlijks 0,50 euro per inwoner in het fonds. Voor 

Zwevegem bedraagt deze bijdrage dus 12.569,50 euro voor 2022.  

Van die gemeentelijke bijdrage wordt 75% gestort in het lokaal klimaatfonds en gebruikt voor initiatieven 

van burgers of bedrijven op het eigen grondgebied van de gemeente.  

De overige 25% wordt aangewend voor acties en projecten die intergemeentelijk of regionaal worden 

gelanceerd.  

Wanneer de aanvrager een burger, vereniging of school betreft, dient de helft van het project te worden 

opgehaald via crowdfunding. De overige 50% wordt gefinancierd vanuit het klimaatfonds. 

Wanneer de aanvrager een bedrijf betreft, dient 25% van het project opgehaald te worden via crowdfunding 

en dient 50% van de actie zelf gefinancierd te worden. De overige 25% wordt gefinancierd vanuit het 

klimaatfonds. 

Aan de gemeente wordt gevraagd om de overeenkomst “Leiedal – lokale besturen – Ter oprichting van het 

klimaatfonds Zuid-West Vlaanderen” goed te keuren en zich te engageren voor de komende 3 jaar, te 

beginnen in 2023. Daarnaast wordt gevraagd om in 2022 reeds een bijkomende bijdrage te storten ten 

bedrage van 12.569,50 euro, gezien voor 2022 ook reeds 0,5 euro per inwoner werd voorzien.  
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8. Aanduiding van een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van IMOG. 

Overeenkomstig de statuten delen Lokaal Bestuur Harelbeke en Lokaal Bestuur Zwevegem een mandaat van 

bestuurder bij Imog. 

In de Algemene vergadering van 20 december 2022 zal een mandaat van Lokaal Bestuur Harelbeke 

beëindigd worden. Lokaal Bestuur Zwevegem dient bijgevolg 1 bestuurder met raadgevende stem aan te 

duiden vanuit de oppositie. Zijn/haar mandaat vangt aan in december 2022, voor een periode van een 

anderhalf jaar, meer bepaald tot mei 2024. Fractie Groen draagt een kandidaat voor als raadgevend 

bestuurder van de raad van bestuur van Imog. 

9. Vervanging van een vertegenwoordiger in de  algemene vergadering van vzw Transfo. 

De algemene vergadering van de vzw Transfo is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente 

Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en Leiedal. Bij de start van een nieuwe legislatuur werden de 

nieuwe vertegenwoordigers voor de gemeente Zwevegem aangeduid in de algemene vergadering. Om de 

vereniging een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven, werd gekozen voor een maximale 

vertegenwoordiging van alle betrokken partijen. Naast de burgemeester en de bevoegde schepen, werd 

daarom ook door elke fractie een lid voorgedragen. Fractie Groen vraagt aan de gemeenteraad de 

goedkeuring voor de vervanging van de vertegenwoordiger van hun fractie in de algemene vergadering van 

de vzw Transfo. 

10. Goedkeuring organogram/personeelsformatie. 

In de gemeente- en OCMW-raad van 22 maart 2021 werd het laatste organogram en formatie goedgekeurd. 

De organisatie evolueert mee met maatschappelijke tendensen, en het organogram en de 

personeelsformatie willen we hanteren als een dynamisch werkinstrument.  

De meest in het oog springende evoluties zijn o.a. het verwerken van de IFIC-loonclassificatie binnen de 

cluster zorg en het coördineren van evenementen als expliciete opdracht binnen de cluster vrije tijd.  

11. Goedkeuring notulen voorgaande gemeenteraad. 

De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden ter goedkeuring voorgelegd. 

* Varia. 

De besproken varia punten zullen raadpleegbaar zijn in het audioverslag. 


