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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Blokkestraat 29 bus 2, 8550 Zwevegem 

Tel. 056 76 52 00 Fax 056 76 55 68 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be 

 

 

VERSLAG 

RAAD D.D. 12 DECEMBER 2017 

 

Aanwezig: Carol Bostyn, Ann Cosaert, Sofie Dehullu, Miryam Laverge, Pascal Maertens, Guido 

Margodt, Martine Segaert, Carine Vaes, Antoon Vanassche, Andres Vandenborre, 

raadsleden; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Marc Claeys, afgevaardigde schepencollege; 

Jan Vanlangenhove, secretaris 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15 uur. 

Zij verontschuldigt de burgemeester, die schriftelijk delegatie verleent aan de schepen van sociale zaken, 

dhr. Marc Claeys. 

 
De voorzitter stelt voor om punt 22 van de agenda te verdagen aangezien het perceel grond paalt aan een 

mogelijk toekomstig tracé voor de omleidingsweg Moen. Dit tracé wordt opgenomen in een RUP van de 

gemeente. 

 

De raad is akkoord met eenparigheid van stemmen  om dit punt te verdagen. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

VERSLAGEN EN NOTULEN 

 

1. Goedkeuring verslag en notulen openbare zitting OCMW-raad d.d. 14.11.2017. 

Het verslag werd u bezorgd in Cobra@Home. 

Er zijn geen wijzigingen te melden. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” het verslag en de notulen 
goed te keuren. 
 

 

FINANCIËN 

 

2. Actualisatie meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2017-2020. 
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De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CD&V). 

3. Goedkeuring Budgetwijziging 2017-2. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CD&V). 

4. Goedkeuring Budget boekjaar 2018. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming met 6 stemmen voor en 5 stemmen tegen (CD&V). 

 

Namens de CD&V-fractie vraagt raadslid A. Cosaert het woord. Ze wenst te reageren namens haar fractie op 

alle drie de voorgaande punten samen. Dit is tevens de motivatie voor het stemgedrag van de CD&V-fractie. 

 “ We hopen dat de nota’s in de volgende legislatuur al wat functioneler worden of gewoonweg afgeschaft 

worden. Soms is het nog altijd moeilijk om tussen al de nullen de juiste bedragen te vinden. Gelukkig brengt 

de nota van de aanpassing van de meerjarenplanning al wat meer soelaas. We betreuren dat er een stijging 

aan uitgaven voorzien is van € 75.000 voor interims – dit is geen goede manier om mensen tewerk te stellen.  

Bovendien is het veel duurder dan reguliere tewerkstelling. Verder betreuren we de nieuwe cijfers na het 

gedwongen vertrek van het personeel naar Comforte in 2017. Wij vinden het nog niet kunnen dat er niet meer 

inzat voor het personeel. 

Reeds een aantal jaren waarschuwen we voor de stijging van de uitgaven in de sociale dienst. Hopelijk zal dit 

na 2018 opnieuw stabiliseren of nog liever dalen. We zijn blij met de lage rentevoet van de lening die afgesloten 

werd in 2017. Nu de grootste investeringsuitgaven achter de rug zijn is dit een meevaller voor de komende 

jaren. We hopen dat de werken in de Otegemstraat 71, die voorzien worden voor 2018, goed mogen 

vooruitgaan. Want dit is het LOI-spaarpotje uit het verleden dat we eigenlijk beter verteren. Daarnaast hopen 

we dat de werking in de keuken geoptimaliseerd kan worden in 2018, met lekker en gezond eten voor de 

gebruikers en met tevreden medewerkers.   

Waar we vooral op hoopten voor het laatste jaar OCMW voor de inkanteling in de gemeente was dat er eens 

een initiatief genomen werd die dit laatste jaar in de verf zou zetten. Een sociale maatregel, een initiatief dat 

generaties met elkaar in contact brengt, een initiatief die de mensen die nu steun genieten een intensieve 

begeleiding biedt in hun zoektocht naar werk, een nieuw of vernieuwend idee om dan op verder te bouwen in 

de volgende legislatuur. Zorg voor kwetsbaren in onze gemeente organiseer je immers niet voor een bepaalde 

korte periode maar maak je zo duurzaam mogelijk, met een blik op de toekomst. 

Wij zullen dan ook alle financiële punten niet goedkeuren.” 

 

 

PATRIMONIUM EN WERKING 

5. Aktename van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2020, budgetwijziging 2017 en budget 

2018 van de OCMW-vereniging W13. 

 

De raad neemt akte. 

 

6. Afbakening eerstelijnszones regio Zuid-West-Vlaanderen - Principieel akkoord 
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De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Principieel akkoord te gaan met de afbakening van de eerstelijnszones in regio Zuid-West-

Vlaanderen.  De gemeente Zwevegem maakt deel uit van de voorgestelde eerstelijnszone Anzegem 

– Avelgem – Deerlijk – Spiere-Helkijn – Waregem – Wielsbeke – Zwevegem. 

 

2. Volgend voorbehoud te formuleren: 

Door de onduidelijkheid echter over de impact van de eerstelijnszones op het lokaal bestuur 

verkiezen we geen formeel engagement aan te gaan. Naast de financiële implicaties zijn er ook 

inhoudelijke onduidelijkheden zoals de finaliteit van de eerstelijnszones (nl. waarvoor zal deze 

afbakening nog gebruikt worden). We denken onder andere aan de impact op de logistieke 

thuiszorgdiensten en de diensten respijtzorg, de rol van de thuiszorgcoördinatoren,…. Er is meer 

verduidelijking nodig over de verhouding tussen de opdrachten van de eerstelijnszone, de zorgraad 

en de opdrachten van het lokaal bestuur i.k.v. lokaal sociaal beleid en de op te nemen regierol. 

 

7. Prijszetting crisisopvang 

 

De aangerekende tarieven zijn aan herziening toe. 

 

Het comité adviseert het volgende: 

 

 18 euro/dag voor een woning  

 15 euro/dag voor een studio 

 

Verder wordt voorgesteld om deze prijs jaarlijks per 1 januari te indexeren, volgens deze formule: 

Aanvangsdagprijs x nieuwe index 

       aanvangsindex 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het advies van het bijzonder comité volgend en volgende prijzen toe te passen:    

o 18 euro/dag voor een woning  

o 15 euro/dag voor een studio 

2. Jaarlijks indexeren volgens hierbovenvermelde formule. 
 

8. Huur woning winkelstraat 20 Zwevegem 

De sociale bouwmaatschappij Eigen Haard biedt ons een doorgangswoning aan in de Winkelstraat 20. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het positief advies van het bijzonder comité te volgen en de woning Winkelstraat 20 te huren aan 

295 euro per maand. 

2. Deze woning in te schakelen in de reguliere verhuring. 

3. Een huurprijs aan te rekenen ten aanzien van de onderhuurder, van € 350 euro per maand. 
 

9. Gunnen van de overheidsopdracht "Wijnen, cava's en champagne 2018-2019" 

In het kader van de opdracht “Wijnen, cava's en champagne 2018-2019 voor OCMW en gemeente 

Zwevegem” werden de nodige opdrachtdocumenten opgemaakt.  
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Zoals goedgekeurd in raadszitting van 10.10.2017 werd de opdracht gevoerd bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Het verslag van nazicht van 30.11.2017, dat deel zal uitmaken van de beslissing van de raad, ligt ter inzage. 

Daaruit blijkt dat : 

 

- Voor perceel 1 (Champagne en cava’s): Wine in a bottle de meest voordelige kandidaat is. 

- Voor perceel 2 (rode wijn) : Wijnen Christope Demeyer bvba, de meest voordelige kandidaat is. 

- Voor perceel 3 (witte wijn): Wijnen Christope Demeyer bvba, de meest voordelige kandidaat is. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Goedkeuring te verlenen aan het verslag van nazicht van 30.11.2017 voor deze opdracht 

2. Perceel 1 van deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name 

Wine in a Bottle, Deerlijkstraat 161 te 8550 Zwevegem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de 

offerte van deze inschrijver. De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt vastgesteld op 2 

werkdagen. 

3. Perceel 2 van deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name 

WIJNEN CHRISTOPHE DEMEYER BVBA, Maraillestraat 22 te 8582 Outrijve, tegen de eenheidsprijzen 

vermeld in de offerte van deze inschrijver. De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt 

vastgesteld op 2 werkdagen. 

4. Perceel 3 van deze opdracht te gunnen aan de meest voordelige geselecteerde kandidaat, met name 

WIJNEN CHRISTOPHE DEMEYER BVBA, Maraillestraat 22 te 8582 Outrijve, tegen de eenheidsprijzen 

vermeld in de offerte van deze inschrijver. De leveringstermijn voor de individuele afroepen wordt 

vastgesteld op 2 werkdagen. 
 

10. Aktename van de gunning van schoonmaak van gebouwen van het gemeentebestuur en 

OCMW Zwevegem 2018. 

In zitting van 10.10.2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem voor 

het voeren van deze opdracht, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Gemeente Zwevegem gunde deze opdracht in zitting van 27.11.2017 aan Cleaning Professionals. 

 

De raad neemt akte.

11. Aktename van gunning van de opdracht "aanmaken van elektronische maaltijdcheques 

voor het personeel van de gemeente en OCMW Zwevegem 2018 - 2021". 

In zitting van 10.10.2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan gemeente voor het voeren 

van deze opdracht, bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

 

Gemeente Zwevegem gunde deze opdracht in zitting van 20.11.2017 aan de meest voordelige inschrijver, 

met name NV Edenred Belgium. 

 

De raad neemt akte.

12. Aktename van de gunning van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit 

door de gemeenten, OCMW's en politiezones voor hun gebouwen en installaties. 

In zitting van 13.06.2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem voor 

het instellen van deze opdracht, waarna de gemeente op haar beurt gezamenlijk mandaat verstrekte aan 

Leiedal. 
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De Raad van Bestuur van Intercommunale Leiedal gunde deze opdracht in zitting van 13.10.2017 aan de 

meest voordelige inschrijver, met name EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. 

 

De raad neemt akte.

13. Aktename van de gunning van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van aardgas 

door de gemeenten, OCMW's en politiezones voor hun gebouwen en installaties. 

In zitting van 13.06.2017 besliste de OCMW-raad mandaat te verstrekken aan gemeente Zwevegem voor 

het instellen van deze opdracht, waarna de gemeente op haar beurt gezamenlijk mandaat verstrekte aan 

Leiedal. 

 

De Raad van Bestuur van  Intercommunale Leiedal gunde deze opdracht in zitting van 13.10.2017 aan de 

meest voordelige inschrijver, met name EDF Luminus, Markiesstraat 1, 1000 Brussel. 

 

De raad neemt akte. 

 

14. Afsluiten van een onderhoudsovereenkomst met Ardovlam voor het jaarlijks eenmalig 

onderhoud en nazicht van een automatische branddetectie installatie. 

 

Met de realisatie van de linkervleugel van het WZC werd de kans gegrepen om de installatie voor 

branddetectie voor het WZC, Blyhove I en Blyhove II op punt te zetten. 

 

De aanpassingen en nodige uitbreidingen gebeurden door Ardovlam. Om een goede werking van de 

installatie te garanderen, is het nodig een onderhoudscontract af te sluiten. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” om de voorgestelde 
onderhoudsovereenkomst met Ardovlam goed te keuren. 
 

15. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A27, Pecq-Warcoing, Rue du petit Lannoy. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A27 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 25.176,00. 

 

De nodige publiciteit werd gevoerd. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel. 

 

Dit bod ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel A27 te Pecq-Warcoing, Rue du petit Lannoy, met een kadastrale oppervlakte van 

7.310 m², te verkopen aan de heer Pierre Depriestre voor een bedrag van € 22.000,00 voor het 

integrale perceel, gezien het bod boven de schattingsprijs ligt. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 
 

16. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A280, Heestert, Pontstraat. 
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De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A280 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 31.860,00. 

 

De nodige publiciteit werd gevoerd. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel A280 te Pontstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 7.350 m², te 

verkopen aan de heer Denis Desrumaux voor een bedrag van € 31.860,00 voor het integrale 

perceel, gezien het bod boven de schattingsprijs ligt. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 
 

17. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A282, Heestert, Pontstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A282 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 38.148,00. 

 

Er werden 2 biedingen ingediend voor dit perceel. 

 

Beide biedingen liggen boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel A282 te Pontstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 8.800 m², te 

verkopen aan de heer Guy Verrue, en mevrouw Martine Depraetere, Molenstraat 8, 8551 Heestert, 

voor een bedrag van € 48.400,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de 

schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

18. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A392, Heestert, Stampkotstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A392 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 38.190,00. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel: 

 

Het bod ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 
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De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel A392 te Stampkotstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 7.270 m², te 

verkopen aan de heer Lieven Decock, Stampkotstraat 18, 8551 Heestert, voor een bedrag van 

€ 36.400,00 voor het integrale perceel, gezien dit bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 
 

19. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A950e, Heestert, Kwadestraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A950e te koop te stellen in 2017. 

Daarbij werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en 

dossieropmaak te leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 27.900,00. 

 

Er werden 3 biedingen ingediend voor dit perceel. 

 

Bod 1 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

Bod 2 ligt onder de vraagprijs en onder de schattingsprijs. 

Bod 3 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel A950e te Kwadestraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 5.914 m², te 

verkopen aan NV Volckaert-Baert, Huttegemstraat 61a, 8580 Avelgem, voor een bedrag van 

€ 41.398,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

20. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond A2613, Avelgem, Raaptorfstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel A2613 te koop te stellen in 2017. 

Daarbij werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en 

dossieropmaak te leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 35.664,00. 

 

Er werden geen biedingen ingediend voor dit perceel: 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Akte te nemen van het feit dat geen bod werd ingediend. Bijgevolg is dit punt zonder voorwerp en 

kan niet beslist worden over te gaan tot verkoop. 

2. Ten vroegste vanaf 2020 dit perceel opnieuw te koop te stellen, tenzij gekende interesse. 
 

21. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B9, Heestert, Truweelstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel B9 te koop te stellen in 2017. Daarbij 
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werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 20.490,00. 

 

De biedingstermijn startte op 03.10.2017 en gegadigden hadden tijd tot 03.11.2017 om een bod in te 

dienen onder gesloten omslag. 

 

De nodige publiciteit werd gevoerd. 

 

Er werden 2 biedingen ingediend voor dit perceel 

 

Bod 1 ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

Bod 2 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel B9 te Truweelstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 4.230 m², te 

verkopen aan de heer Joseph Van Eeckhout-De Cock, Pontstraat 69, 8551 Heestert, voor een bedrag 

van € 20.500,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

22. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B272, Moen, De Klijte. 

 

De raad beslist met éénparigheid van stemmen om dit punt te verdagen. 

23. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B491, Heestert, Caventestraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel B491 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

 De richtprijs werd ingesteld op € 20.544,00. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel: 

 

Het bod ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel B491 te Caventestraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 4.240 m², te 

verkopen aan de heer en mevrouw De Praetere-Ysenbaert, Hofduin 7, 2573 Anzegem, voor een 

bedrag van € 22.550,00 voor het integrale perceel, gezien het bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

24. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B529, Heestert, Pontstraat. 
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De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel B529 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De schattingen, en voor zover noodzakelijk, de opmetingen konden verricht worden door een landmeter 

naar keuze van het notariaat. Na onderzoek door notaris Mullie bleek dat opmetingen niet noodzakelijk 

waren en werd overgegaan tot verkoop op kadastraal nummer. 

 

Het notariaat besliste om samen te werken met de heer Johan Deneve die het schattingsverslag voor dit 

perceel bezorgde.  

 

De richtprijs werd ingesteld op € 26.136,00. 

 

Er werden 2 biedingen ingediend voor dit perceel. 

 

Bod 1 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

Bod 2 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel B529 te Pontstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 6.030 m², te 

verkopen aan de heer en mevrouw Verrue – Depraetere, Molenstraat 8, 8551 Heestert, voor een 

bedrag van € 48.400,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de 

schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

25. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B536, Heestert, Groenstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel B536 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 De richtprijs werd ingesteld op € 7.608,00. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel. 

 

Het bod ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel B536 te Groenstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 1.820 m², te 

verkopen aan Coussement – Deneut, Stampkotstraat 7a, 8551 Heestert, voor een bedrag van 

€ 7.000,00 voor het integrale perceel, gezien het bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

26. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond B842, Heestert, Molenstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel B842 te koop te stellen in 2017. Daarbij 
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werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 27.072,00. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel. 

 

Het bod ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel B842 te Molenstraat, Heestert, met een kadastrale oppervlakte van 5.770 m², te 

verkopen aan de heer en mevrouw Verrue-Depraetere, Molenstraat 8, 8551 Heestert, voor een 

bedrag van € 24.000,00 voor het integrale perceel gezien het bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 

27. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond C509a, Sint-Denijs, Koffiestraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel C509a te koop te stellen in 2017. 

Daarbij werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en 

dossieropmaak te leiden. 

 

De richtprijs werd ingesteld op € 16.824,00. 

 

Er werden 2 biedingen ingediend voor dit perceel: 

 

Bod 1 is gelijk aan de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

Bod 2 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel C509a te Koffiestraat, Sint-Denijs, met een kadastrale oppervlakte van 4.023 m², te 

verkopen aan Jongerenzorg ZWVL vzw, Driesstraat 6, 8554 Sint-Denijs, voor een bedrag van 

€ 16.825,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

28. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond C794c, Sint-Denijs, Kooigemstraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel C794c te koop te stellen in 2017. 

Daarbij werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en 

dossieropmaak te leiden. 

 

 De richtprijs werd ingesteld op € 28.008,00. 

 

Er werden 3 biedingen ingediend voor dit perceel: 

 

Bod 1 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 

Bod 2 ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

Bod 3 ligt boven de vraagprijs en boven de schattingsprijs. 
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De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel C794c te Kooigemstraat, Sint-Denijs, met een kadastrale oppervlakte van 4.775 m², te 

verkopen aan de heer en mevrouw Verrue-D’heygere, Kooigemstraat 45/c, 8554 Sint-Denijs, voor 

een bedrag van € 53.010,00 voor het integrale perceel, gezien dit het hoogste bod boven de 

schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

29. Definitieve verkoop perceel landbouwgrond F71, Sint-Denijs, Vinkestraat. 

De OCMW-raad besliste in raadszitting van 13.12.2016 de procedure en timing van de verkoop van 

landbouwgronden te wijzigen. Er werd principieel beslist om perceel F71 te koop te stellen in 2017. Daarbij 

werd notariskantoor Devos, Turpyn, Mullie en Voet aangesteld om de tekoopstelling en dossieropmaak te 

leiden. 

 

 De richtprijs werd ingesteld op € 21.300,00. 

 

Er werd 1 bod ingediend voor dit perceel: 

 

Het bod ligt onder de vraagprijs maar boven de schattingsprijs. 

 
De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Het perceel F71 te Vinkestraat, Sint-Denijs, met een kadastrale oppervlakte van 4.800 m², te 

verkopen aan de heer en mevrouw Allegaert-Demeijer, Driesstraat 58, 8554 Sint-Denijs, voor een 

bedrag van € 18.000,00 voor het integrale perceel, gezien het bod boven de schattingsprijs is. 

2.  De notariskosten, kosten van schatting ten laste te leggen aan de koper, evenals eventuele andere 

kosten die niet van rechtswege ten laste van de verkoper zijn. 

3. De notaris de opdracht te geven het voorkooprecht te onderzoeken en zo nodig aan te bieden. 
 

 

PERSONEEL 

 

30. Vacant verklaren administratief deskundige. 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Vacant verklaren van de functie administratief deskundige, Bv, 19 uur per week, contract bepaalde 

duur voor een periode van twee jaar. 

2. De vacature in te vullen door middel van een verkorte selectieprocedure, zoals voorzien in de 

rechtspositieregeling (artikel 35). 

3. De vacature bekendmaken, minstens op de website van de VDAB, website Zwevegem en via interne 

bekendmaking. 
 

31. Vacant verklaren maatschappelijk werker wzc. 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)”: 

1. Vacant verklaren van de functie maatschappelijk werker, Bv, 19 uur per week, contract bepaalde 

duur voor een periode van één jaar. 

2. De vacature in te vullen door middel van een verkorte selectieprocedure, zoals voorzien in de 

rechtspositieregeling (artikel 35). 
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3. De vacature bekendmaken, minstens op de website van de VDAB, website Zwevegem en via interne 

bekendmaking. 
 

 

FINANCIËN 

 

32. Betaalbaar stellen uitgaven. 

 

De raad beslist in mondelinge stemming “met eenparigheid van stemmen (11)” de uitgaven betaalbaar te 
stellen. 
 

 

VARIA EN MEDEDELINGEN 

 

33. Varia. 

 


