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1.  Kennisname rapportering klachten en meldingen. 

Op 24 september 2007 keurde de gemeenteraad een klachtenreglement goed. Overeenkomstig artikel 9 van 

het reglement brengt de klachtencoördinator jaarlijks een verslag uit aan de gemeenteraad over de klachten 

van het afgelopen werkingsjaar.  

Het gemeentebestuur Zwevegem gaat uit van het standpunt om de meldingen niet los te koppelen van de 

klachten, aangezien meldingen kunnen leiden tot klachten en het kennen van meldingen de klachten kunnen 

voorkomen. Het rapport bevat dus zowel meldingen als klachten. 

Conform artikel 198 van het Gemeentedecreet dient het systeem van klachtenbehandeling georganiseerd te 

worden op het ambtelijke niveau van de gemeente en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de 

klachten betrekking hebben. Op 1 maart 2016 werd de dienst Onthaal Publieke Ruimte opgericht met als 

hoofdbedoeling de werkmethodes bij het verwerken van meldingen en klachten te optimaliseren. De 

bekende meldingskaart, ingevoerd in 1995, kreeg een nieuw kleedje. Er is een gratis meldnummer (0800 1 

8550), een nieuw emailadres: IkMeld@zwevegem.be en een meldingskaartje. 

In 2016 werden 1259 burgermeldingen geregistreerd via TopDesk. 

De maand juni was een piekmaand met 234 meldingen. Voor de dienst groen was er die maand een 

verdubbeling van de meldingen. Dit is vooral te verklaren door de latere start van het maaien. Voor de 

dienst wegen en infrastructuur was er eveneens die maand een verdubbeling. Dit kan verklaard worden door 

een hevige wolkbreuk die begin juni heeft plaats gevonden.  

In de maanden juli en december ziet men een duidelijke afname van de meldingen. Dit is vooral te wijten 

aan de verlofperiodes.  

Van de 1259 geregistreerde burgermeldingen zijn er slechts 145 meldingen die nog niet opgelost zijn op 31 

december 2016. Dit zijn vooral meldingen die gebonden zijn aan een specifieke periode van uitvoering of die 

vervat zitten in een groter dossier. Alsook meldingen die pas in de tweede helft van december geregistreerd 

zijn.  

2.  Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 2019. 

Het inschrijvingstarief voor officiële leerlingen van de kunstacademie wordt bepaald door de Vlaamse 

Regering. De Vlaamse Regering heeft de tarieven opgetrokken van 63 naar 65 euro. Gezien de gemeente 

Zwevegem 65 euro inschrijvingsgeld vraagt, moet dit bedrag dus integraal worden doorgestort naar de 

Vlaamse Overheid. Met de aanpassing van het algemeen retributiereglement kan 3 euro administratiekost 

voor de gemeente worden aangerekend, bovenop het vastgelegde tarief.  

 Huidig tarief Nieuw tarief 

-18 jaar 65,00 euro 68,00 euro 

-18 jaar met korting 45,00 euro 45,00 euro 

Tussen 18-25 jaar 126,00 euro 132,00 euro 

+25 jaar 301,00 euro 310,00 euro 

+25 jaar met korting 126,00 euro - 

SEMU 8,90 euro 9,10 euro 

SEMU met korting 5,10 euro 5,20 euro 
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Huur instrument 50,00 euro 50,00 euro 

Schetsblok 4,00 euro 4,00 euro 

Agenda 2,00 euro 2,00 euro 

3.  Omslag brandweerkosten. - Definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de 

brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

De provinciegouverneur heeft de definitieve afrekening van de forfaitaire bedragen voor de brandweer 

medegedeeld in de aangetekende brief van 20 maart 2017.  

Het totaal te betalen bedrag wordt vastgesteld op 88.576,09 euro voor de jaarrekeningen van 2011 en 2012. 

De gemeenteraad beschikt over 40 dagen om een gemotiveerd advies uit te brengen over deze definitieve 

afrekening.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze definitieve eindafrekening negatief te adviseren omdat ze van 

oordeel is dat ze integraal en manifest onwettig is. 

4.  Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de algemene 

vergadering van Psilon voor de periode 2017 tot aan de jaarvergadering van 2019. 

Op 13 juni 2017 wordt de jaarvergadering gehouden van intercommunale Psilon. Eén van de agendapunten 

is de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem. Gemeente Zwevegem is aan de beurt om een 

bestuurder voor te dragen voor de periode 2017 tot aan de jaarvergadering 2019. 

5.  Psilon - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 13 juni 2017.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van Psilon. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

algemene vergadering van Psilon op dinsdag 13 juni 2017 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

6.  IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 16 mei 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van IMOG. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

algemene vergadering van IMOG op dinsdag 16 mei 2017 te Harelbeke afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

7.  WIV - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 16 mei 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 

(WIV). Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van WIV op dinsdag 16 mei 

2017 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 
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8.  Goedkeuring eindafrekening met toekenning van extra investeringstoelage aan vzw 

Calypso Zwevegem voor integratie en centralisatie Deeltijds Kunstonderwijs in OC De 

Brug. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de nieuwe slagwerklokalen 

in OC De Brug, met het oog op meer integratie en centralisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs in 

ontmoetingscentrum De Brug.  

De eindafrekening voor de werken bedraagt, 115.591,23 euro incl. btw.  

Er wordt ook goedkeuring gevraagd voor een extra investeringstoelage van 13.564,97 euro voor de 

meeruitgaven van Calypso.  

Voor de herinrichting van de lokalen kreeg Calypso, die zelf ook werken uitvoerde, een toelage van de 

gemeente, op basis van de samenwerkingsovereenkomst.  

De toelage werd pas uitbetaald na het voorleggen van de offertes en de facturen.  

In de praktijk heeft Calypso zelf meer werken uitgevoerd dan initieel gepland, namelijk het plaatsen van 

nieuwe ramen (ook uitbreken van metselwerk); nieuw kelderluik en ophanging mobiele (akoestische) 

wanden. De meerwerken bedragen 13.564,97 euro. Dit waren werken die volgens de 

samenwerkingsovereenkomst eigenlijk moesten uitgevoerd worden door de gemeente. 

 

9–16. Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken in gemeenteschool De Klim-Op, gelegen Stedestraat te Zwevegem. 

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, moeten er verschillende investeringswerken gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op, zoals:  

 Schilderen van de lokalen 

Raming: 28.598,38 euro, incl. btw 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Buitenschrijnwerken 

Raming: 15.211 euro, incl. BTW 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Timmerwerken 

Raming: 8488, incl. BTW 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Nieuwe openingen en aanpassingen in bestaande opbouw van het gebouw 

Raming: 17.437 euro, incl. btw 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Verwarmingsinstallatie en gasdetectie 

Raming: 48.452,60 euro, incl. btw 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Vervanging evacuatieladder door nieuwe noodtrap 

Raming: 4770 euro, incl. btw 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 

 Binnentrap en nieuwe leraarskamer 

Raming: 9540 euro, incl. btw 6% verlegd 

Gunning: onderhandelingsprocedure 
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17.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van 

regenwaterputten in Gemeentepunt Zwevegem. 

Vanwege het jaarlijks watertekort tijdens de zomermaanden, wordt goedkeuring gevraagd voor 4 extra 

regenputten in het Gemeentepunt. Deze putten zullen worden gebruikt voor het waterverbruik in het 

Gemeentepunt en het watergordijn buiten het Gemeentepunt. 

De dienst gebouwen maakte een bestek op en raamt de werken op 27.467,00 euro incl. 21 % btw verlegd, 

waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure 

18.  Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden 

in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2017. 

De dienst Wegen en Infrastructuur heeft een lijst voorbereid met werken aan voetpaden. Deze lijst werd 

besproken en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau. Het gaat om traditionele herstellingswerken 

aan voetpaden, maar ook over de aanleg van voetpaden in nieuwe verkavelingen. De werken worden 

geraamd op 338.818,15 euro incl. btw en zullen gegund worden via open aanbesteding.  

Er zijn werken gepland (soms deels) in de volgende straten: Denemarkenlaan, Constant Permekestraat, Pol 

Marastraat en Albert Servaesstraat, Kleine Lindelaan, Molenhof fase 2, Kappaertstraat, Heestertplaats, 

Garenstraat, Kapellestraat, Ingooigemstraat, Sint-Denijsplaats, onder voorbehoud van voldoende budget. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de herstellingswerken en de aanleg van voetpaden.  

19.  Princiepsbeslissing tot oprichting van een nieuwe vzw PWA. 

PWA vzw Zwevegem bestaat sinds 1999. Het doel van de vzw was de begeleiding van werkzoekenden. 

Sedert 2004 werd de activiteit rond dienstencheques ook opgenomen in de PWA-werking. 

Die dienstenchequewerking wordt nu afgesplitst van de reguliere PWA-activiteiten  

De bestaande PWA vzw wordt omgevormd met enkel de dienstencheques-activiteit. Een nieuwe PWA vzw 

moet worden opgericht om ervoor de te zorgen dat de reguliere PWA-activiteiten kunnen verdergezet 

worden tot het in voege treden van het wijkwerken. Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring 

gevraagd voor de oprichting van een nieuwe PWA vzw. 

20.  Samenstelling van de PWA vzw. 

De Gemeenteraad nam een princiepsbeslissing voor de oprichting van een nieuwe PWA vzw, omdat de 

oorspronkelijke PWA vzw wordt omgevormd omwille van de dienstencheque-activiteit. De nieuw opgerichte 

PWA vzw zal de reguliere PWA-activiteiten verder zetten zonder werkzaamheden in verband met 

dienstencheques. 

Naar aanleiding van de princiepsbeslissing tot oprichting van een nieuwe PWA vzw moet uitgemaakt worden 

hoeveel leden de nieuwe PWA vzw zal tellen. Er moet m.a.w. bepaald worden hoeveel vertegenwoordigers 

de gemeenteraad en de NAR (Nationale Arbeidsraad)-organisaties zullen mogen aanduiden. Volgens de 

PWA-wetgeving moet een PWA paritair samengesteld worden, enerzijds uit leden aangewezen door de 

gemeenteraad in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden die de 

organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen. De vereniging zonder 

winstoogmerk telt minstens 12 en hoogstens 24 leden, waarvan telkens de helft aangeduid vanuit de 

gemeenteraad en de andere helft vanuit de Nationale Arbeidsraad. 

Omwille van de continuïteit vraagt de raad van bestuur van de huidige vzw om zijn huidige 

vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het PWA-dco te bestendigen in de nieuwe PWA vzw, 

rekening houdend met de evenredigheid tussen de meerderheid en de minderheid van de raad. Dit betekent 

dat de gemeenteraad 6 vertegenwoordigers aanduidt. 
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21.  Kennisname globaal rapport aankoop en contractbeheer van leveringen en diensten. 

In het voorjaar 2016 heeft Audit Vlaanderen bij de gemeente Zwevegem een thema-audit uitgevoerd  rond 

aankoop- en contractbeheer, meer specifiek m.b.t. leveringen en diensten. 

Het eindrapport van deze thema-audit is besproken door de gemeenteraad in zitting op 26 september 2016. 

In totaal zijn 20 lokale besturen bij deze audit bevraagd. Nu hebben we een globaal rapport ontvangen. 

In bijlage het globale rapport en een samenvatting met duiding van de plaats van gemeente Zwevegem in 

de globale resultaten. 

Aan de gemeenteraadsleden wordt gevraagd kennis te nemen van het globale rapport van Audit Vlaanderen 

betreffende ‘aankoop- en contractbeheer van leveringen en diensten’. 

22.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 27 maart 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


