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1.  OCMW - Kennisname budgetwijziging 2017-2. 

2.  OCMW - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2. 

3.  OCMW - kennisname budget 2018. 

In onderstaande toelichting hebben de wijzigingen telkens betrekking op de jaren 2017 tot en met 2019. Het 

jaar 2020 wordt toegevoegd, maar wordt niet meegenomen in de wijzigingen gezien het jaar 2020 voor de 

eerste keer wordt meegenomen in het meerjarenplan. 

EXPLOITATIEBUDGET 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2017-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 

2017-2020 met 154.139,40 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2017-2019 dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 1.890.658,75 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 527.699,67 1.136.700,67 1.603.526,94 3.267.927,28

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 625.237,16 1.173.217,29 1.623.612,23 3.422.066,68 1.826.736,87

Wijziging 97.537,49 36.516,62 20.085,29 154.139,40 1.826.736,87

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Uitgaven (VOOR) 12.769.217,84 12.863.134,05 13.037.264,55 38.669.616,44

Uitgaven (NA) 12.553.276,46 12.111.345,64 12.114.335,59 36.778.957,69 12.217.338,53

Wijziging -215.941,38 -751.788,41 -922.928,96 -1.890.658,75 12.217.338,53

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Verbruikte goederen (VOOR) 631.232,47 635.638,77 640.089,16

Verbruikte goederen (NA) 538.361,96 509.078,49 638.190,75 582.532,47 593.693,77 602.441,71 606.732,08

Wijziging -48.700,00 -41.945,00 -37.647,45 606.732,08

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 1.976.702,96 1.994.601,44 2.014.834,68

Diensten & diverse leveringen (NA) 1.376.256,80 1.568.660,80 1.749.280,91 2.036.811,90 2.054.729,80 2.046.296,47 2.132.758,99

Wijziging 60.108,94 60.128,36 31.461,79 2.132.758,99

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Personeelskosten (VOOR) 9.043.342,78 9.078.831,72 9.228.125,12

Personeelskosten (NA) 7.853.965,33 7.719.581,32 8.378.434,63 8.658.012,62 8.200.931,58 8.228.436,84 8.280.565,91

Wijziging -385.330,16 -877.900,14 -999.688,28 8.280.565,91

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 673.794,55 674.017,64 674.205,40

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 551.831,38 537.192,05 646.553,56 866.174,55 796.947,64 797.556,10 799.171,29

Wijziging 192.380,00 122.930,00 123.350,70 799.171,29

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Financiële kosten (VOOR) 444.145,08 480.044,48 480.010,19

Financiële kosten (NA) 532.929,21 489.600,12 446.050,35 409.744,92 465.042,85 439.604,47 398.110,26

Wijziging -34.400,16 -15.001,63 -40.405,72 398.110,26

Toelichtende nota  
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De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Verbruikte goederen 

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de periode 2017-2019): 

 Daling aankopen van zuivel (- 12.120,40 euro). 

 Daling aankopen van vlees en vis (- 26.281,00 euro). 

 Daling aankopen van brood en gebak (- 6.075,30 euro). 

 Daling aankopen van groenten en fruit (- 9.090,30 euro). 

 Daling aankopen droge voeding (- 7.575,25 euro). 

 Daling aankopen paramedische benodigdheden (- 16.500,00 euro). 

 Daling aankopen incontinentiemateriaal (- 30.000,00 euro). 

 Daling aankopen onderhouds- en sanitaire producten WZC (- 12.000,00 euro). 

 Daling aankopen dranken voor verkoop cafetaria WZC (- 6.000,00 euro). 

Diensten & diverse leveringen 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de periode 2017-2019): 

 Daling erelonen landmeters in functie van verkoop landbouwgronden: opmeting is niet langer 

noodzakelijk, schatting wel (- 14.450,00 euro). 

 Stijging erelonen en vergoedingen consultancy (+ 30.000,00 euro): begeleiding bouwproject WZC, 

begeleiding omschakeling poetsdienst naar vzw en audit keuken. 

 Daling verzendingskosten (- 11.300,00 euro). 

 Stijging representatie- en receptiekosten (+ 6.600,00 euro): bijdrage aan gemeente voor de 

personeelsactiviteiten (personeelsfeest, sint feest,…). Vroeger verliep dit via de toelage aan 

personeelsclub Amigo Peroz. 

 Stijging lidmaatschappen (+ 10.000,00 euro): bijdrage in regionaal distributieplatform Zuid-West-

Vlaanderen. 

 Stijging brandverzekering (+ 5.400,00 euro): er wordt budget voorzien voor De Courbe. 

 Daling verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (- 12.750,00 euro). 

 Daling administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …) personeelsdienst (- 13.000,00 euro): 

overheveling personeel poetsdienst in nieuwe vzw. 

 Stijging kosten voor werving en selectie (+ 20.000,00 euro): er wordt krediet voorzien voor de 

uitbesteding van aanwervingen. 

 Stijging uitzendkrachten (+ 75.000,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel (alle) gebouwen (+ 70.000,00 euro). 

 Stijging gas alle gebouwen (+ 30.112,50 euro). 

 Stijging algemene kosten keuken (+ 5.500,00 euro): aankoop in 2018 van porseleinen schalen voor 

buffetwagens in functie van minder productiedagen. 

 Stijging andere prestaties van derden in functie van IT kost aan gemeente (+ 60.000,00 euro). 

 Stijging aankopen klein IT-materiaal (+ 6.450,00 euro). 
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 Stijging onderhoud en herstel van ICT-materiaal en software (+ 37.000,00 euro): er wordt budget 

voorzien voor de aankoop en het onderhoud van een HR-softwarepakket. 

 Stijging algemene kosten sociale dienst (+ 7.000,00 euro): project eerstelijnsbijstand. 

 Stijging abonnement hulpoproepsysteem De Courbe (+ 10.500, 00 euro): was niet voorzien. 

 Stijging publiciteit De Courbe (+ 5.000,00 euro). 

 Stijging algemene kosten De Courbe (+ 7.500,00 euro): inrichten modelappartement. 

 Stijging erelonen en vergoedingen coördinerend geneesheer WZC (+ 21.000,00 euro). 

 Daling kantoorbenodigdheden WZC (- 14.000,00 euro). 

 Daling telecommunicatie WZC (- 18.000,00 euro). 

 Daling kosten werkkledij WZC (- 60.000,00 euro). 

 Daling reiskosten poetsdienst (- 51.000,00 euro). 

 Daling kosten werkkledij poetsdienst (- 12.000,00 euro). 

Personeelskosten 

Het initiële budgetjaar 2018 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er wordt 

rekening gehouden met wijzigingen van prestatievolumes, wijzigingen in de functionele loopbaan, 

medewerkers uit dienst (pensioen, einde contract, ontslag,…) en nieuwe medewerkers: de 

clusterverantwoordelijke mens wordt opnieuw voorzien vanaf 01.01.2018, er wordt een voltijds medewerker 

personeelsdienst (B-niveau) voorzien en er worden 5 medewerkers artikel 60§7 (TWE) voorzien (vroeger 

werden 10 medewerkers voorzien). De kredieten voor de personeelsuitgaven van de poetsdienst worden 

geschrapt, er wordt wel krediet voorzien voor de overgangsmaatregelen. Op basis van de voorspelling van 

het Planbureau wordt in 2018 geen indexverhoging voorzien. Vanaf 2019 wordt voorzien in een jaarlijkse 

stijging van de personeelskosten met 2%. 

In 2017 worden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (122.200,00 euro). Vanaf 2017 wordt eveneens voorzien in de verhoging van de 

jaarlijkse bijdrage tweede pensioenpijler met 1% (op vandaag is de bijdrage 1%, bijdrage wordt bijgevolg 

2% vanaf 2017) (+ 17.000,00 euro op jaarbasis).  

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door de stijging van de uitgaven voor leefloon (+ 270.000,00 euro), 

steun in speciën (+70.500,00 euro) en tussenkomst verblijfkosten andere woonzorgcentra (+ 45.000,00 

euro). 

Financiële kosten 

De daling van de financiële kosten kan verklaard worden door de rentevoet van de opgenomen lening in 

2017: 1,285% (in het budget wordt steeds rekening gehouden met een rentevoet van 2%). 

Onderstaande tabel geeft de verschuivingen binnen de rubriek “Op te nemen leningen” weer: 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Op te nemen leningen (VOOR) 4.150.000,00 4.400.000,00

Op te nemen leningen (NA) 7.000.000,00 1.650.000,00

Wijziging 2.850.000,00 -2.750.000,00 0,00 0,00
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ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2017-2019 dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 1.736.519,35 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Opbrengsten uit de werking” (cijfers hebben telkens 

betrekking op de som voor de periode 2017-2019): 

 Daling doorfacturatie erelonen landmeter in functie van verkoop landbouwgronden (- 8.050,00 

euro). 

 Stijging opbrengsten was- en naaiatelier (+ 90.000,00 euro). 

 Daling opbrengsten uit verhuur woningen en flats (- 52.000,00 euro): appartementen Otegemstraat 

71 worden niet langer verhuurd. 

 Daling opbrengsten uit verhuur serviceflats Blyhove I (- 6.317,09 euro), Blyhove II (- 1.321,94 euro) 

en De Courbe (- 248.324,71 euro). De huuropbrengsten voor De Courbe worden gewijzigd op basis 

van de huurprijzen vastgelegd door de OCMW-raad. 

 Stijging opbrengsten mutualiteiten WZC (+ 138.813,98 euro): gevolg van de 7 bijkomende RVT 

bedden. 

 Stijging opbrengsten residenten DVC (+ 9.557,98 euro). 

 Daling opbrengsten mutualiteiten DVC (- 51.071,67 euro). 

 Daling tussenkomst vervoer residenten DVC (- 10.500,00 euro). 

 Daling opbrengsten dienstencheques - poetsdienst (- 1.583.912,28 euro). 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Subsidies en andere operationele opbrengsten” (cijfers 

hebben telkens betrekking op de som voor de periode 2017-2019): 

 Stijging gemeentefonds (+ 5.659,60 euro). 

 Daling gemeentelijke bijdrage (- 134.449,00 euro): vanaf 2019 wordt de gemeentelijke bijdrage 

teruggeplaatst naar het niveau van 2016. 

 Daling subsidies siné-personeel (- 36.515,00 euro): dit is het gevolg van de overheveling van de 

poetsdienst naar een vzw. 

 Daling subsidies activa (- 8.400,00 euro): medewerker die in aanmerking kwam, ging vervroegd uit 

dienst. 

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Ontvangsten (VOOR) 13.296.917,51 13.999.834,72 14.640.791,49 41.937.543,72

Ontvangsten (NA) 13.178.513,62 13.284.562,93 13.737.947,82 40.201.024,37 14.044.075,40

Wijziging -118.403,89 -715.271,79 -902.843,67 -1.736.519,35 14.044.075,40

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 7.666.103,57 8.384.421,41 9.044.351,75

Opbrengsten uit de werking (NA) 6.130.706,04 6.205.023,21 7.294.671,19 7.557.969,21 7.607.740,67 8.203.846,79 8.494.548,70

Wijziging -108.134,36 -776.680,74 -840.504,96 8.494.548,70

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 5.629.233,94 5.613.833,31 5.594.859,74

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 5.571.355,73 5.332.540,47 5.602.626,04 5.618.964,41 5.675.242,26 5.532.521,03 5.547.946,70

Wijziging -10.269,53 61.408,95 -62.338,71 5.547.946,70

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Financiële opbrengsten (VOOR) 1.580,00 1.580,00 1.580,00

Financiële opbrengsten (NA) 26.672,11 3.177,13 1.278,23 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 1.580,00
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 Stijging overige diverse operationele opbrengsten personeelsdienst (+ 16.437,87 euro): saldo 

afsluiting rekening personeelsclub Amigo Peroz. 

 Stijging subsidies leefloon (+ 158.100,00 euro). 

 Stijging subsidies Fedasil LOI (+ 50.325,00 euro). 

 Daling subsidies artikel 60§7 (- 250.000,00 euro). 

 Stijging subsidies vorming 600 WZC (+ 75.976,24 euro). 

 Stijging subsidies Riziv derde luik (+ 19.027,68 euro) en Riziv eindeloopbaan (+ 78.796,68 euro). 

 Stijging tussenkomsten verblijfkosten andere WZC (+ 45.000,00 euro). 

INVESTERINGSBUDGET 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2017-2019 daalt na 

aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 273.423,40 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2017-2019 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 366.546,15 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid” (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de periode 2017-2019): 

 De uitgaven voor informaticamaterieel dalen met 15.500,00 euro. 

 In 2018 wordt budget voorzien voor de aankoop van een energievriendelijke wagen en voor de 

aankoop van 2 elektrische fietsen (36.000,00 euro). 

R 2014 R 2015 R 2016

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -€ 2.515.627,75 € 658.958,68 -€ 7.607.398,86

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -€ 4.962.025,85 -€ 4.541.743,77 € 72.000,00 -€ 9.431.769,62

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -€ 6.950.851,00 -€ 2.829.342,02 € 75.000,00 -€ 9.705.193,02 -€ 4.000,00

Wijziging -1.988.825,15 1.712.401,75 3.000,00 -273.423,40 -4.000,00

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) € 3.043.495,63 € 6.826.613,63 € 7.834.744,41

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Uitgaven (VOOR) € 5.557.425,85 € 4.651.743,77 € 38.000,00 € 10.247.169,62

Uitgaven (NA) € 7.458.373,75 € 3.120.342,02 € 35.000,00 € 10.613.715,77 € 14.000,00

Wijziging 1.900.947,90 -1.531.401,75 -3.000,00 366.546,15 14.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) € 4.138.287,22 € 4.626.743,77 € 13.000,00

Uitgaven (NA) € 67.630,38 € 31.912,97 € 4.271.617,81 € 6.014.197,93 € 3.050.142,02 € 10.000,00 € 14.000,00

Wijziging 1.875.910,71 -1.576.601,74 -3.000,00 14.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Uitgaven (VOOR) € 31.095,70 € 25.000,00 € 25.000,00

Uitgaven (NA) € 970,50 € 35.209,97 € 37.417,06 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Wijziging -31.095,70 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Uitgaven (VOOR) € 1.388.042,93 € 0,00 € 0,00

Uitgaven (NA) € 2.974.894,75 € 6.759.490,69 € 3.525.709,54 € 1.444.175,82 € 45.200,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 56.132,89 45.200,00 0,00 0,00
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 Het budget voor de aankoop van een wagen voor de thuisbedeelde maaltijden stijgt met 8.000,00 

euro (totaal 43.000,00 euro) zodat een energievriendelijke wagen aangekocht kan worden. 

 De kredieten voor De Courbe stijgen met 237.808,97 euro in functie van werken niet voorzien in het 

standaardbestek, er wordt 1.886.410,71 euro verschoven van 2018 naar 2017 gezien de snellere 

vooruitgang van de werken.  

 Er wordt in 2018 een budget voorzien van 30.000,00 euro voor meubilair voor de 

gemeenschappelijke ruimten in De Courbe. 

In de investeringsenveloppe “Aanpassen aanbod sociale huisvesting” worden de kredieten in 2017 

geschrapt: renovatie doorgangswoning Ommegangstraat 8 (6.095,70 euro, saldo ongebruikt krediet) en 

krediet voor energiebesparende maatregelen patrimonium sociale huisvesting (25.000,00 euro). 

In de investeringsenveloppe “Realisatie nieuwbouw WZC” is er een stijging van de uitgaven als gevolg 

van bijkomende werken bij het bouwproject WZC fase 2 (100.000,00 euro), het krediet voor de aankoop van 

andere installaties en machines WZC en keuken stijgt met 1.332,89. 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2017-2019 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 93.122,75 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

De stijging in de investeringsenveloppe “Algemene financiering” kan verklaard worden door de verkoop 

van landbouwgronden. De verkoop van een stuk grond werd verschoven van 2017 naar 2018. 

4.  Goedkeuring bijkomend tarief voor huur machinezaal in beheer van AGB Transfo. 

Voor de verhuur van de machinezaal op Transfo is er een verplichte drankafname, zowel voor 

frisdranken/bieren als voor wijnen/schuimwijnen/champagne. Vooral bij huwelijksfeesten is het veelal de 

vraag van de klant om eigen wijnen en/of schuimwijnen/champagne aan te leveren. Daarom wordt 

voorgesteld om hiervoor vanaf 1 januari 2018 een schenk- of kurkrecht te vragen, afhankelijk van het aantal 

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) € 527.867,88 € 7.485.572,31 € 227.345,55

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Ontvangsten (VOOR) € 595.400,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 815.400,00

Ontvangsten (NA) € 507.522,75 € 291.000,00 € 110.000,00 € 908.522,75 € 10.000,00

Wijziging -87.877,25 181.000,00 0,00 93.122,75 10.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-AF (Algemene financiering)

Ontvangsten (VOOR) € 275.400,00 € 100.000,00 € 100.000,00

Ontvangsten (NA) € 20.000,00 € 16.654,64 € 54.190,60 € 187.522,75 € 281.000,00 € 100.000,00 € 0,00

Wijziging -87.877,25 181.000,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) € 260.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Ontvangsten (NA) € 5.480,49 € 14.167,12 € 173.154,95 € 260.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 10.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Ontvangsten (VOOR) € 60.000,00 € 0,00 € 0,00

Ontvangsten (NA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ontvangsten (NA) € 502.387,39 € 7.454.750,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00
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aanwezige personen zijnde 400 euro tot en met 200 personen, 600 euro tot en met 300 personen of 800 

euro tot en met 400 personen exclusief 21% BTW. 

5.  Kennisname van de budgetwijziging 2017 en budget 2018 van W13. - Goedkeuring van 

het meerjarenplan 2015-2020 van W13. 

De algemene vergadering van W13 keurde op 24 november 2017 de budgetwijziging 2017, het budget 2018 

en het meerjarenplan 2015-2020 goed. De budgetwijziging 2017 en het budget 2018 moeten ter 

kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Het meerjarenplan 2015-2020 moet door de 

gemeenteraad goedgekeurd worden. 

6.  Goedkeuring IKA 2017, meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 1 en budget 2018 

Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. 

Exploitatie jaar 2017 jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 

Exploitatiebudget 109.599,06 107.187,81 109.777,36  

Aanpassing  99.384,06 95.335,81 112.969,22 115.654,32 

De wijzigingen betreffen enerzijds het actualiseren van de uitgaven en de ontvangsten a rato van de 

rekening 2016 en de proef- & saldibalans 30 september 2017, en anderzijds de opname van budgetten voor 

het organiseren van een event n.a.v. Open Monumentendag en de opening van de nieuwe infrastructurele 

realisaties. 

Investeringen 

In het MJP 2014-2020 worden geen investeringen geraamd. 

Andere 

Dit betreft het voorzien in het MJP2014-2020 van enkel uitgaven, zijnde de aflossing van de lening 

(€ 62.500,00) en de te betalen erfpachtvergoeding (€ 27.939,17 euro). 

Resultaat op kasbasis/Autofinancieringsmarge 

 

 jaar 2017 Jaar 2018 jaar 2019 jaar 2020 

Resultaat op kasbasis 101.422,39 118.171,03 137.509,22  

Aanpassing  72.948,03 77.844,67 100.374,72 125.589,87 

Autofinancieringsmarge 
19.159,89 16.748,64 19.338,19  

Aanpassing 8.944,89 4.896,64 22.530,05 25.215,15 
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7.  Goedkeuring budget 2018 vzw Transfo Zwevegem. 

Het budget 2017 van vzw Transfo Zwevegem wordt met volgende cijfers ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad: 

Result. Rek. 
Rekening 

2015 
Budget 2016 

Proef en saldi 
05/11/2015 

Budget 2017 

Kosten 161.657,28  153.097,00  158.140,60  104.637,00  

Opbrengsten 170.876,08  154.000,00  153.599,79  115.000,00  

TOTAAL 9.218,80  903,00  -4.540,81  10.363,00  

Gemeentelijke werkingstoelage 0,00  0,00  0,00  0,00  

Raamovereenkomst - 

deel Zwevegem (1/3) 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

 

8.  Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2018. 

Voor het aanslagjaar 2018 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke 

vennootschappen, de verenigingen en de gemeenschappen die gemiddeld meer dan driehonderd personen 

tewerkstellen op het grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 28,00 euro/kWh worden 

geheven op de motoren, die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de 

brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft. Dit is een daling met 1,00 euro/kWh in vergelijking 

met het aanslagjaar 2017. 

9.  Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2018. 

De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar 2018 bedraagt 75 euro per jaar. 

Voor de gezinnen, waarvan het gezinshoofd op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de 

kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting, 50 euro. 

De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting, na voorlegging van het bewijs van leefloon. 

10.  Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2018. 

Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 

1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente hun domicilie hebben. 

De belasting wordt vastgesteld op 7,5% en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de 

belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

11.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2018. 

De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 van 

2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen als gevolg van het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit. 
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Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 

hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse 

Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 

opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 

vorige aanslagjaar”. 

De gemeente moet haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588 om de fiscale 

druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017. 

Het aantal opcentiemen wordt bijgevolg vastgesteld op 1228. 

12.  Aanpassing gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op masten & 

pylonen. 

Het motiverend gedeelte van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt voor zoveel als nodig 

verduidelijkt met betrekking tot de opgesomde vrijstellingen: 

In overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over 

gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op windmolens in 

strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd. 

Er wordt eveneens voorzien in een vrijstelling voor masten en pylonen geplaatst door openbare besturen en 

openbare inrichtingen, dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang  (ASTRID  - de wet 

van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten). 

De motivering van de vrijstellingen wordt effectief opgenomen in het reglement. 

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

1. Retributie voor prestaties van de dienst Burgerzaken 

- Elektronische identiteitskaart voor Belgen en elektronische vreemdelingenkaarten (A- tot en met F-

kaart): 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor zeer dringende gevallen (spoedprocedure) met levering 

in de gemeente 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor dringende gevallen (spoedprocedure) met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

- Kids-ID: 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor de dringende procedure met levering in de gemeente 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor de zeer dringende procedure met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

o Er geldt een verlaagd tarief voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen vanaf 

de tweede Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op 

hetzelfde adres ingeschreven zijn: 60,00 euro i.p.v. 58,00 euro 

3. Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten. 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 
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4. Onkosten stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 

7. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  

- Aan de titel 7.1. wordt toegevoegd: en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

- Titel 7.2. Orange afvalzakken wordt geschrapt. Met het in voege treden van het nieuwe 

Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval (Imog) worden de doelstellingen 

voor het te behalen restafvalcijfer anders berekend. Het aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval 

wordt nu via een forfait afgesplitst. 

19. Activiteiten van de jeugddienst 

- Volgende wordt geschrapt: 

o Grabbelpas: de prijs van deelname aan een grabbelpasactiviteit varieert volgens de soort 

activiteit, de te betalen uitkoopsommen,… en is gelijk aan deze vastgesteld door de 

jeugddienst. 

o Themakamp: de prijs van deelname aan een themakamp varieert volgens soort en is gelijk 

aan deze vastgesteld door de jeugddienst. 

- En wordt vervangen door: 

o Grabbelpas, themakampen en theatervoorstellingen: de prijs van deelname aan één van 

deze activiteiten varieert volgens de soort, de te betalen uitkoopsommen,.. en is gelijk aan 

deze vastgesteld door de jeugddienst. 

20. Tarieven culturele activiteiten 

- Losse tickets familievoorstelling worden geschrapt, zei activiteiten van de jeugddienst. 

- Inschrijvingsgelden cursussen: 50 euro voor kant wordt geschrapt. 

14.  Goedkeuring budgetwijziging 2017-2 gemeente Zwevegem. 

15.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2017-2020 aanpassing 2. 

16.  Goedkeuring budget 2018 gemeente Zwevegem. 

In onderstaande toelichting hebben de wijzigingen telkens betrekking op de jaren 2017 tot en met 2019. Het 

jaar 2020 wordt toegevoegd, maar wordt niet meegenomen in de wijzigingen gezien het jaar 2020 voor de 

eerste keer wordt meegenomen in het meerjarenplan. 

EXPLOITATIEBUDGET 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2017-2019 stijgt na aanpassing meerjarenplan 

2017-2020 met 430.061,74 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 4.095.384,40 4.176.286,98 4.176.421,82 12.448.093,20

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 4.208.805,35 4.229.734,53 4.439.615,06 12.878.154,94 3.522.001,33

Wijziging 113.420,95 53.447,55 263.193,24 430.061,74 3.522.001,33
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UITGAVEN 

De uitgaven 2017-2019 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 608.178,01 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Verbruikte goederen 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2017-2019): 

 Daling aankopen huisvuil-, PMD-, KMO- en ISOMO-zakken (- 22.635,32 euro). 

 Stijging aankopen BonZ bib (+ 6.000,00 euro). 

 Stijging aankopen van dranken Sportpunt 1 (+ 7.500,00 euro). 

 Daling aankopen schoolbenodigdheden (- 5.700,00 euro). 

Diensten & diverse leveringen 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2017-2019): 

 Stijging uitgaven schoonmaak & hygiëne alle gebouwen (+ 13.700,00 euro). 

 Stijging erelonen en vergoedingen voor selectie personeel (+ 20.000,00 euro) in functie van 

uitbesteding bepaalde aanwervingen. 

 Stijging algemene kosten personeelsdienst (+ 31.961,97 euro) in functie van uitgaven 

personeelsactiviteiten (vroeger verliep dit via de vriendenkring, nu is dit voor gemeente & OCMW 

opgenomen onder dit krediet, de toelage aan de vriendenkring daalt jaarlijks met 5.000,00 euro). 

 Stijging aankopen klein ICT-materiaal (+ 22.900,00 euro). 

 Daling lopende huur en onderhoudscontracten ICT (- 34.174,50 euro). 

 Stijging prestaties van derden in functie van wegmarkeringen en belijningen (+ 35.000,00 euro). 

 Stijging prestaties van derden beheer van regen- en afvalwater (+ 20.000,00 euro). 

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Uitgaven (VOOR) 31.811.119,90 31.840.647,55 31.975.029,97 95.626.797,42

Uitgaven (NA) 31.960.666,16 32.170.121,48 32.104.187,79 96.234.975,43 32.251.084,94

Wijziging 149.546,26 329.473,93 129.157,82 608.178,01 32.251.084,94

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Verbruikte goederen (VOOR) 608.664,00 609.927,64 609.797,83

Verbruikte goederen (NA) 538.401,90 518.241,57 537.862,50 610.194,00 603.576,60 601.913,55 602.152,86

Wijziging 1.530,00 -6.351,04 -7.884,28 602.152,86

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 7.674.498,98 7.314.580,27 7.217.556,64

Diensten & diverse leveringen (NA) 6.211.430,02 6.052.338,04 6.561.042,49 7.994.129,12 7.653.562,32 7.272.761,38 7.215.452,28

Wijziging 319.630,14 338.982,05 55.204,74 7.215.452,28

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Personeelskosten (VOOR) 13.738.030,73 13.583.301,83 13.235.457,67

Personeelskosten (NA) 11.959.208,31 12.253.040,67 12.461.923,40 13.617.506,39 13.448.222,67 13.279.879,32 13.420.071,58

Wijziging -120.524,34 -135.079,16 44.421,65 13.420.071,58

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 8.649.610,24 9.171.109,69 9.833.048,30

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 7.400.612,26 8.414.718,35 8.304.388,00 8.611.709,04 9.346.513,12 9.900.112,54 10.028.722,06

Wijziging -37.901,20 175.403,43 67.064,24 10.028.722,06

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Financiële kosten (VOOR) 1.140.315,95 1.161.728,12 1.079.169,53

Financiële kosten (NA) 1.245.956,24 1.141.355,02 1.095.989,06 1.127.127,61 1.118.246,77 1.049.521,00 984.686,16

Wijziging -13.188,34 -43.481,35 -29.648,53 984.686,16
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 Daling uitgaven elektriciteit openbare verlichting (- 53.251,00 euro), zie ook energiebesparende 

investeringen openbare verlichting. 

 Stijging andere prestaties van derden groendienst (+152.166,00 euro). 

 Stijging uitgaven huisvuilophaling (+ 19.272,82 euro). 

 Stijging erelonen en vergoedingen dienst stedenbouw (+ 24.500,00 euro) in functie van 

ondersteuning stedenbouwkundig ambtenaar. 

 Stijging afgifte rijbewijzen (+ 29.160,00 euro) en reispassen (+ 30.000,00 euro) dienst burgerzaken. 

 De uitgaven vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur stijgen voor de bib (+  

98.377,95 euro): personeelslid OCMW wordt tewerkgesteld in de bib. 

 Stijging andere prestaties van derden Transfo (+ 94.000,00 euro): groenonderhoud Transfo 

(waarvan een deel te recupereren van de provincie West-Vlaanderen) en bunker voor vleermuizen. 

 Daling onderhoud en herstel gebouwen De Brug (- 45.000,00 euro). 

 Daling prestaties lesgevers dienst sport (- 25.900,00 euro). 

 Stijging uitbesteding schoonmaak zwembad & Sportpunt 2 (+ 24.637,50 euro). 

 Stijging algemene kosten zwembad (+ 30.000,00 euro) in functie van bijdrage in verlies cafetaria 

zwembad. 

 Stijging onderhoud voetbalvelden (+ 20.000,00 euro). 

 Daling elektriciteit, gas en water vrije basisscholen (- 147.338,92 euro): na erfpacht werden de 

tellers overgenomen door de vrije scholen. 

Personeelskosten 

Het initiële budgetjaar 2018 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Er werd 

rekening gehouden met wijzigingen van prestatievolumes, wijzigingen in de functionele loopbaan, 

medewerkers uit dienst (pensioen, einde contract,…) en nieuwe medewerkers: een deskundige IT, een 

diensthoofd jeugd en kinderopvang en een medewerker burgerzaken. Er werd rekening gehouden met het 

feit dat er vanaf 2019 1 schepen minder is. De preventieadviseur werd na zijn vertrek intern vervangen. 

Op basis van de voorspelling van het Planbureau werd geen rekening gehouden met een indexverhoging. 

Vanaf 2019 werd voorzien in een jaarlijkse stijging van de personeelskosten met 2%. 

In 2017 worden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (391.400,00 euro). Vanaf 2017 wordt eveneens voorzien in de verhoging van de 

jaarlijkse bijdrage tweede pensioenpijler met 1% (op vandaag is de bijdrage 1%, bijdrage wordt bijgevolg 

2% vanaf 2017) (+ 74.000,00 euro op jaarbasis). Dit verklaart de aanzienlijke stijging van de 

personeelskosten in 2017. 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2017-2019): 

 Stijging dotatie aan politiezone MIRA (+ 200.267,05 euro). 

 Daling dotatie aan OCMW Zwevegem (- 134.449,00 euro). 
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 Stijging toegestane werkingssubsidies dienst welzijn (+ 15.000,00 euro) in functie van festival 

Ubuntu. 

 Daling werkingssubsidies Transfo (prijssubsidies + werkkapitaal AGB) (- 82.283,38 euro). 

 Stijging beleidsondersteuning onderwijs (+ 200.000,00 euro) in functie van coördinerend directeur 

onderwijs. 

Financiële kosten 

De intresten voor nieuwe leningen dalen met 86.318,22 euro. De op te nemen leningen in de aanpassing 

meerjarenplanning stijgen, maar schuiven door in de tijd, zie onderstaand overzicht: 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2017-2019 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 1.038.239,75 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht: 

 

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Opbrengsten uit de werking 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2017-2019): 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten dienst bestuurszaken (+ 246.000,00 euro) in functie van 

doorrekening helft wedde secretaris aan het OCMW. 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten personeelsdienst (+ 18.000,00 euro) in functie van 

doorrekening bijdrage aan OCMW in personeelsactiviteiten. 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten ICT (+ 60.000,00 euro) in functie van doorrekening IT-kosten 

aan OCMW. 

 Stijging ontvangsten parkeren openbare weg (+ 40.500,00 euro). 

R 2014  R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Op te nemen leningen (VOOR) 3.850.000,00 5.650.000,00 2.900.000,00

Op te nemen leningen (NA) 4.590.366,12 2.500.000,00 7.450.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Wijziging -1.350.000,00 1.800.000,00 1.100.000,00 4.000.000,00

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Ontvangsten (VOOR) 35.906.504,30 36.016.934,53 36.151.451,79 108.074.890,62

Ontvangsten (NA) 36.169.471,51 36.399.856,01 36.543.802,85 109.113.130,37 35.773.086,27

Wijziging 262.967,21 382.921,48 392.351,06 1.038.239,75 35.773.086,27

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 4.574.427,99 4.409.071,72 4.204.251,26

Opbrengsten uit de werking (NA) 4.108.760,70 4.328.264,03 4.519.632,20 4.661.937,29 4.503.604,40 4.308.365,97 4.365.427,96

Wijziging 87.509,30 94.532,68 104.114,71 4.365.427,96

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR) 19.795.397,02 19.926.609,66 20.061.150,47

Fiscale opbrengsten en boetes (NA) 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 18.627.079,83 19.025.836,26 19.146.187,77 19.268.682,38

Wijziging -1.168.317,19 -900.773,40 -914.962,70 19.268.682,38

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 10.571.359,81 10.721.352,66 10.931.215,05

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 9.727.488,20 10.709.572,86 10.503.923,09 11.822.814,52 11.904.809,93 12.128.709,17 11.183.593,58

Wijziging 1.251.454,71 1.183.457,27 1.197.494,12 11.183.593,58

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Financiële opbrengsten (VOOR) 965.319,48 959.900,49 954.835,01

Financiële opbrengsten (NA) 885.174,52 875.522,74 1.869.426,25 1.057.639,87 965.605,42 960.539,94 955.382,35

Wijziging 92.320,39 5.704,93 5.704,93 955.382,35
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 Daling ontvangsten uit verkoop van huisvuil-, PMD- en KMO-zakken (- 134.826,00 euro): raming 

door IMOG. 

 Stijging ontvangsten afgifte rijbewijzen (+ 36.450,00 euro) en afgifte reispassen (+ 31.800,00 

euro). 

 Stijging verhuur zalen en lokalen dienst welzijn (+ 36.000,00 euro): huuropbrengsten Huis van het 

Kind. 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten Transfo (+ 36.000,00 euro) in functie van aandeel 

groenonderhoud provincie West-Vlaanderen. 

 Daling opbrengsten uit concessie bar zwembad (- 19.200,00 euro): cafetaria zwembad is 

verlieslatend. 

 Daling doorfacturatie energiekosten vrij basisonderwijs (- 93.825,30 euro): na erfpacht werden de 

tellers overgenomen door de vrije scholen. 

Fiscale opbrengsten 

Zie detail hoofdstuk 5.6. 

De inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing dalen over de periode 2017-2019 met 

3.140.826,43 euro. Dit kan verklaard worden door de compensatie voor materieel en outillage. De 

compensatie werd in het verleden onterecht geboekt onder fiscale opbrengsten, dit dient als een subsidie 

geboekt te worden (zie ook volgend hoofdstuk). Voor 2018 werd de raming ingeschreven zoals aangegeven 

door de Vlaamse belastingdienst. 

De inkomsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting stijgen met 161.863,10 euro. De initiële 

raming voor 2017 blijft volgens de FOD Financiën behouden: 7.450.638,29 euro. De raming voor 2018 door 

de FOD Financiën ligt hoger: 7.531.569,84 euro. 

De inkomsten uit motorrijtuigen stijgen met 7.570,04 euro (raming van de Vlaamse belastingdienst). 

De inkomsten uit gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten stijgen met 

4.500,00 euro. 

De inkomsten uit jaarlijkse milieubelasting (+ 10.500,00 euro) en sluikstorten (+ 1.500,00 euro) 

stijgen. 

De inkomsten uit drijfkracht dalen (- 89.160,00 euro), het aangegeven belastbaar vermogen door de firma 

Bekaert is in dalende lijn. 

De inkomsten uit masten en pylonen stijgen met 30.000,00 euro. 

Er wordt jaarlijks 3.000,00 euro voorzien voor de ontvangsten uit “klassieke” GAS en 15.000,00 euro voor 

de ontvangsten uit GAS parkeren. 

Subsidies en andere operationele opbrengsten 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de jaren 2017-2019): 

 Stijging van het Gemeentefonds (+ 65.085,40 euro). 

 Stijging compensatie vermindering OOV energiezuinige woningen (+ 88.500,00 euro): dit was ten 

onrechte voorzien onder de fiscale opbrengsten. 
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 Stijging compensatie voor investeringen in materieel en outillage (+ 3.488.841,57 euro): dit was ten 

onrechte voorzien onder de fiscale opbrengsten. Deze compensatie verdwijnt vanaf 2020! 

 In 2017 werd een diverse operationele opbrengst ingeschreven vanuit Fluvia (+ 39.325,32 euro) 

met betrekking tot de uitbetaling van de ingebrachte en gevaloriseerde voertuigen. 

Financiële opbrengsten 

De stijging kan verklaard worden door de dividenden FIGGA en Gaselwest. 

INVESTERINGSBUDGET 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2017-2019 daalt na 

aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 1.880.776,94 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2017-2019 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 1.514.215,16 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -7.373.685,79 -6.630.168,03 -4.017.051,23 -18.020.905,05

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -6.121.151,43 -8.490.429,33 -5.290.101,23 -19.901.681,99 -4.357.082,41

Wijziging 1.252.534,36 -1.860.261,30 -1.273.050,00 -1.880.776,94 -4.357.082,41

R 2014 R 2015 R 2016

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Uitgaven (VOOR) 9.840.623,69 8.626.504,33 9.445.860,29 27.912.988,31

Uitgaven (NA) 7.745.527,55 10.916.765,63 10.764.910,29 29.427.203,47 4.536.993,00

Wijziging -2.095.096,14 2.290.261,30 1.319.050,00 1.514.215,16 4.536.993,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) 6.833.327,10 7.846.504,33 3.150.860,29

Uitgaven (NA) 6.130.191,53 597.572,73 4.059.961,42 5.464.589,61 9.650.854,33 4.629.910,29 2.566.993,00

Wijziging -1.368.737,49 1.804.350,00 1.479.050,00 2.566.993,00

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 1.605.803,13 400.000,00 1.000.000,00

Uitgaven (NA) 1.035.859,09 2.451.775,91 1.758.432,08 1.328.303,13 277.500,00 450.000,00 1.450.000,00

Wijziging -277.500,00 -122.500,00 -550.000,00 1.450.000,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 660.363,44 230.000,00 200.000,00

Uitgaven (NA) 510.000,00 95.000,00 65.560,28 585.363,44 355.000,00 530.000,00 520.000,00

Wijziging -75.000,00 125.000,00 330.000,00 520.000,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 594.862,77 45.000,00 5.040.000,00

Uitgaven (NA) 610.000,00 5.079.968,81 326.003,83 363.411,30 5.100.000,00 0,00

Wijziging -268.858,94 318.411,30 60.000,00 0,00

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 146.267,54 105.000,00 55.000,00

Uitgaven (NA) 1.165,88 322.855,00 365.279,82 41.267,54 270.000,00 55.000,00 0,00

Wijziging -105.000,00 165.000,00 0,00 0,00
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De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 De kredieten voor zonnepanelen Gemeentepunt (305.000,00 euro) worden verschoven van 2017 

naar 2018. 

 De uitgaven informaticamaterieel stijgen met 15.900,00 euro. 

 De uitgaven rollend materieel stijgen met 100.000,00 euro, voor de aankoop van de vrachtwagen 

wordt het volledige krediet voorzien (zie ook inkomsten van verkoop oude vrachtwagen). 

 De uitgaven investeringen kerkfabrieken stijgen met 81.011,99 euro. Er zijn overdrachten vorige 

jaren voor de kerkfabrieken van Zwevegem en Moen. In 2018 wordt 52.700,00 euro voorzien voor 

de kerkfabriek Sint-Amandus Zwevegem in functie van het synoptisch paneel en de herstelling van 

het dak boven de doopvont. 

 De uitgaven voor het Rioact takenpakket stijgen met 70.000,00 euro. 

 De uitgaven voor overige infrastructuur betreffende de wegen (voetpaden en openbare verlichting) 

dalen met 300.000,00 euro. De openbare verlichting wordt opgenomen onder een aparte rubriek. 

 Er wordt 880.000,00 euro voorzien voor de uitvoering van het regiomasterplan openbare verlichting. 

Hierbij worden de verlichtingspalen met grootste verbruiken eerst vervangen door 

energievriendelijkere verlichtingspalen. 

 Er wordt in 2018 70.000,00 euro voorzien voor het vernieuwen van het dak van de loods van de 

kanoclub. 

 De kredieten voor renovatie sanitair OC Malpertus worden verplaatst naar het exploitatiebudget. 

 In 2018 worden volgende investeringen voorzien in de bib: automatische tussendeur in functie van 

toegankelijkheid en het aanpassen van het sanitair van andersvaliden. 

 Er wordt in 2018 16.200,00 euro voorzien voor het vervangen van bureaustoelen in de bib. 

 In 2018 wordt 50.000,00 euro voorzien voor de kantine van de hondenschool in Heestert. 

 Er wordt 7.000,00 euro voorzien in 2017 voor een nieuwe poort voor evenementen in het 

tennisgebouw. 

 Voor het gebouw van de schietstand wordt in 2018 voorzien: 10.000,00 euro voor opstijgend vocht 

en 50.000,00 euro voor verzakking van het gebouw. 

 In 2018 wordt 25.000,00 euro voorzien voor de vervanging van de basketborden in OC Otegem. 

 De uitgaven voor terreinverlichting voetbal in Heestert worden opgetrokken van 30.000,00 euro naar 

55.000,00 euro. 

 De uitgaven voor Transfo stijgen met 195.427,60 euro, er wordt onder meer krediet voorzien voor 

de heraanleg van de toegangsweg vanaf de Blokellestraat. 

 De uitgaven voor de Stenen Molen dalen met 382.230,00 euro, er wordt 100.00,00 euro voorzien in 

2020. 

 Er wordt 350.000,00 euro in 2018 en 650.000,00 euro in 2019 voorzien voor de aanleg van 

voetbalvelden in kunstgras. 

 Er wordt in 2017 35.000,00 euro voorzien voor het dak van gemeenteschool Ter Winckele en 

25.000,00 euro in 2018 voor het plafond van gemeenteschool Ter Winckele. 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” worden kredieten voorzien voor de werken 

collector Otegem zuid (2019: 50.000,00 euro en 2020: 450.000,00 euro), van de kredieten voor de 
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Kortrijkstraat wordt 1.000.000,00 euro doorgeschoven naar 2020 en wordt het krediet voor de heraanleg 

fietspad Zwevegemstraat (227.500,00 euro) doorgeschoven naar 2018. 

In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” worden kredieten voorzien in 2020 voor 

het Lettenhof (200.000,00 euro), er worden kredieten voorzien voor de tweede fase van het gemeentepark 

(300.000,00 euro in 2019 en in 2020), er wordt in 2018 krediet voorzien voor de aanleg van het speelbos in 

Otegem (85.000,00 euro) en er wordt in 2018 bijkomend 20.000,00 euro voorzien voor de trimaarzate 

(Lelijke Plekjes). 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” dalen de kredieten voor de gemeenteschool 

Heestert met 45.251,40 euro, de kredieten voor de verbouwingswerken Klimop in de Stedestraat stijgen met 

11.000,00 euro, de kredieten voor De Brug en DKO stijgen met 143.891,52 euro. 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” worden de kredieten voor trage wegen 

doorgeschoven naar 2018 (105.000,00 euro) en wordt het krediet voor het Guldensporenfietspad verhoogd 

van 50.000,00 euro naar 110.000,00 euro. 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2017-2019 dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2020 met 366.561,78 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 Er wordt in 2018 10.000,00 euro subsidie voorzien voor een voertuig. 

 De inkomsten uit verkoop gemeentehuis en conciërgewoning Heestert worden verhoogd met 

2.700,00 euro. De inkomsten uit verkoop pastoriewoning Knokke (175.000,00 euro) worden 

doorgeschoven naar 2018. 

R 2014 R 2015 R 2016

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29

Wijziging

2017 2018 2019 TOTAAL 2020

Ontvangsten (VOOR) 2.466.937,90 1.996.336,30 5.428.809,06 9.892.083,26

Ontvangsten (NA) 1.624.376,12 2.426.336,30 5.474.809,06 9.525.521,48 179.910,59

Ontvangsten (NA) -842.561,78 430.000,00 46.000,00 -366.561,78 179.910,59

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) 1.857.799,57 1.922.000,00 1.374.000,00

Ontvangsten (NA) 634.027,57 1.497.000,00 377.732,42 1.015.237,79 2.352.000,00 1.420.000,00 100.000,00

Wijziging -842.561,78 430.000,00 46.000,00 100.000,00

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Ontvangsten (VOOR) 437.866,96 0,00 277.736,00

Ontvangsten (NA) 0,00 133.325,71 609.000,00 437.866,96 0,00 277.736,00 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Ontvangsten (VOOR) 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten (NA) 200.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Ontvangsten (VOOR) 71.696,71 74.336,30 3.777.073,06

Ontvangsten (NA) 0,00 0,00 18.850,62 71.696,71 74.336,30 3.777.073,06 79.910,59

Wijziging 0,00 0,00 0,00 79.910,59

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019 2020

Ontvangsten (VOOR) 99.574,66 0,00 0,00

Ontvangsten (NA) 0,00 197.020,00 95.144,25 99.574,66 0,00 0,00 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Er wordt in 2017 5.445,00 euro voorzien voor de overname van een machine John Deere. 

 Er wordt in 2017 80.000,00 euro voorzien voor de overname van de vrachtwagen ATD en 10.000,00 

euro voor de overname van een Nissan Cabstar in 2018. 

 De subsidies voor de Stenen molen dalen met 341.026,78 euro. 

 De subsidies voor Transfo dalen met 135.000,00 euro. 

 De ontvangsten verkoop nieuw Transfogebouw (400.000,00 euro) worden doorgeschoven naar 

2019. 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” wordt in 2020 79.910,59 euro voorzien voor de 

vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen. Het betreft de 

budgettaire vordering investeringssubsidie in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding voor de Groene 

Kouter. 

17.  Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 aan de Politiezone Mira. 

De gemeentelijke bijdrage voor 2018 aan de Politiezone Mira zal met 6,08% verhoogd worden ten opzichte 

van 2017 en bedraagt 2.049.992,00 euro, dit in combinatie met een investeringstoelage van 82.925,00 euro 

(zelfde bedrag als 2017). 

18.  Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale 

Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 15 januari 2018. 

Op maandag 15 januari 2018 vindt de Internationale Betafence Cyclocross plaats te Otegem. Gezien de 

grote volkstoeloop die wordt verwacht, is het aangewezen om een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) 

goed te keuren. Het BNIP werd opgemaakt in samenspraak met verschillende disciplines in het kader van de 

noodplanning. 

19.  Prinicpiële goedkeuring gedeeltelijk gewijzigde invulling Sportpunt 2 Zwevegem. 

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2016 de DBFMO-overeenkomst met S&R Kortrijk-Zwevegem in 

oprichting goed voor de toekomstige zwembadsite en Sportpunt 2. In bijlage 10 van deze overeenkomst zijn 

de exploitatievoorwaarden opgenomen voor Sportpunt 2 Zwevegem. In art. 5 van deze bijlage staat dat de 

private partner een wijziging van de invulling bepaald in Annex 2, dient te melden aan de gemeente uiterlijk 

zestig werkdagen voorafgaand aan de werken en/of de activiteit. De gemeente buigt zich over de vraag tot 

invullingswijziging en brengt de private partner schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte. De gemeente zal 

haar goedkeuring niet onredelijk mogen weigeren zolang een sport-gerelateerde invulling gewaarborgd blijft. 

In Annex 2 van deze bijlage staat dat het huidige zwembad zal omgebouwd worden tot gedeeltelijk een 

sporthal en gedeeltelijk danszaal. Ook op de bovenverdieping zou een danszaal ingericht worden. 

De zaakvoerder van de organisatie die deze danszalen zou exploiteren, kan om medische redenen geen 

extra werk aannemen en haakt daarom af. S&R Kortrijk-Zwevegem nv stelt voor om in plaats van een 

danscentrum, een indoor speelplein te voorzien in Sportpunt 2. Aan de bestaande en extra toekomstige 

sporthal wordt niets gewijzigd. 

Gevolg van deze bestemmingswijziging is dat de subsidie die de gemeente dient te betalen niet wijzigt maar 

dat het bedrag van de gemeentelijke borgstelling verhoogt. Er is namelijk een meer-investering van 955.000 

euro.   



 
Toelichtende nota gemeenteraad 18 december 2017                                                          pagina 19 

Gezien een speelplein kan gezien worden als een sport-gerelateerde invulling, kan de gemeente deze 

gevraagde bestemmingswijziging niet onredelijk weigeren. De gemeenteraad wordt gevraagd of zij 

principieel bereid is om de verhoogde borgstelling (investeringswaarde +955.000 euro) te aanvaarden. 

20.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het bouwen van een nieuwe 

gemeenteschool in Heestert. 

Het financieel meerjarenbeleidsplan voorziet het bouwen van een nieuwe gemeenteschool in Heestert. 

Op vandaag is de gemeentelijke basisschool verspreid over twee locaties, aan de Vierkeerstraat en de 

Gauwelstraat. Beide schoolgebouwen voldoen niet meer aan de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs. 

Bovendien is de eigenaar van het gebouw aan de Gauwelstraat niet bereid om de huur voor lange termijn te 

verlengen vanwege andere plannen op de site. Een nieuw schoolgebouw is dus noodzakelijk. 

Via een uitgebreid participatietraject werd als nieuwe locatie gekozen voor een terrein aan het Kerkhofplein, 

waar ook de Chiro en hondenschool De Wilskracht gebruik van maken. Beide verenigingen kunnen, mits 

enige aanpassingen, op de site blijven. De site ligt centraal in het dorp en is via heel wat trage wegen 

ontsloten voor niet-gemotoriseerd verkeer. Er zijn in de buurt voldoende parkeermogelijkheden op openbaar 

terrein, zodat het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk van de site zelf geweerd kan worden. Dit zorgt 

voor een veilige schoolomgeving. 

Het energieconcept van het nieuwe gebouw is gebaseerd op de BEN-norm (Bijna EnergieNeutraal) en 

voorziet in eigen energiewinning via een warmtepomp en PV-panelen. Passiefbouw is voor een dergelijk 

publiek gebouw, waar zeer vaak deuren open en dicht gaan, niet aanbevolen. 

Het nieuwe schoolgebouw zal ook multifunctioneel worden ingezet en beschikbaar zijn voor sport, cultuur en 

socioculturele activiteiten. Daarbij is vertrokken van het buitenschoolse gebruik van de huidige gebouwen. 

Bijkomende synergieën met bv. de Chiro zijn mogelijk. 

Voor deze opdracht werden door de ontwerper Architecten Groep III uit Brugge een bestek en plannen 

opgemaakt met een totale raming van 4.498.774,81 euro excl. btw of 4.768.701,30 euro incl. 6 % btw 

verlegd. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld  deze opdracht te gunnen bij middel van een openbare procedure.  

21.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V. - netten in de 

Deerlijkstraat te Zwevegem. 

Naar aanleiding van een synergievraag wenst de Watergroep het waterleidingnet en bijhorende 

huisaansluitingen te vernieuwen. Naar aanleiding van het aanpalende bouwproject “Leanderhof” in de 

Bekaertstraat wenst Eandis het L.S. - en O.V. - net, nog bovengronds en op verouderde betonpalen, te 

vernieuwen. Het is hierbij ook aangewezen om bij deze kabelwerken in de Deerlijkstraat gelijktijdig het L.S. - 

en O.V. - net ondergronds te brengen en tegelijkertijd de openbare verlichting gedeeltelijk te vernieuwen 

en/of te vervangen naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Deerlijkstraat. 

De werken worden geraamd op 44.145,07 euro excl. btw of 46.215,65 euro incl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

22.  Goedkeuring opdracht voor het vervangen van de openbare verlichting in de Duitslandlaan 

te Zwevegem. 

Ter hoogte van de Duitslandlaan te Zwevegem zijn 14 openbare verlichtiungspalen ter hoogte van het 

maaiveld doorgeroest en/of in zeer slechte staat, in die mate dat de metalen buizen gaten vertonen en/of 
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reeds zijn weg genomen voor de  veiligheid. Eandis had graag, omwille van de veiligheid, deze O.V.-palen  

vervangen door 14 nieuwe palen (kleur RAL 7016) met LED-armaturen (type Micro Luma) conform de 

nieuwe ecologische voorwaarden. 

De werken worden geraamd op 13.899,86 euro excl. btw of 16.818,83 euro incl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

23.  Goedkeuring opdracht voor het plaatsen van nieuwe terreinverlichting op het voetbalveld 

van Heestert. 

Om te beantwoorden aan de vraag van de voetbalclub Sparta Heestert voor terreinverlichting, werd door 

Eandis een studie opgemaakt. Er wordt voorkeur gegeven aan LED-verlichting. Ook andere voetbalclubs in 

de streek gebruiken dit en zijn hier tevreden over. 

De werken worden geraamd op 43.197,98 euro excl. btw of 52.269,56 euro incl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

24.  Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).  

In 2015 werden gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd in Zwevegem via een nieuw 

politiereglement. In het politiereglement werd bepaald dat de vaststellingen voor inbreuken waarvoor een 

GAS-boete kan worden opgelegd enkel kunnen gedaan worden door gemeenteambtenaren die een 

specifieke opleiding hebben gevolgd of door politieambtenaren.  

De gemeenteraad van 25 september 2017 gaf een positief advies voor het plaatsen van verplaatsbare 

camera’s op hotspots in de gemeente Zwevegem in het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil. 

Hierbij zullen de personeelsleden van IMOG o.a. instaan voor het bekijken van de beelden en aldus de 

vaststellingen van de inbreuken doen. Gezien het volgens het bestaande politiereglement niet toegelaten is 

dat personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vaststellingen van inbreuken mogen 

doen op het grondgebied van de gemeente, moet het politiereglement hiertoe aangepast worden. In artikel 

322 van het politiereglement wordt punt 3° toegevoegd wat het mogelijk maakt dat intergemeentelijke 

vaststellers bevoegd worden om afval gerelateerde kleine vormen van overlast vast te stellen. 

25.  Aanstelling van intergemeentelijke GAS-vaststellers. 

De gemeente Zwevegem besliste om te participeren in het project van IMOG waarbij verplaatsbare camera’s  

worden ingezet op hotspots van zwerfvuil, sluikstort en kleine vormen van overlast. De vaststellingen, o.m. 

het bekijken van de beelden, zal worden uitgevoerd door personeelsleden van IMOG. Hiertoe werd bij 

gemeenteraadsbeslissing van heden de algemene politieverordening aangevuld zodat intergemeentelijke 

vaststellers bevoegd worden voor het vaststellen van afval gerelateerde vormen van overlast. Zij worden 

door de gemeenteraad aangesteld als intergemeentelijke vaststeller, bevoegd voor het vaststellen van afval 

gerelateerde vormen van overlast. 

26.  Verhoging bijdrage in de 2de pensioenpijler. 

Gemeente en OCMW Zwevegem wensen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele 

personeelsleden enkele aanpassingen te doen, ten voordele van hun medewerkers. 

Gemeente en OCMW wensen de bijdrage te verhogen van 1% naar 2% met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2017, en dit voor alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler 

vielen gedurende deze periode. De verhoging wordt bijgevolg ook toegekend voor personeelsleden die 

inmiddels uit dienst zouden zijn, maar prestaties hebben geleverd tussen 1 januari 2017 en de datum van 

beslissing.  
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De volgende personeelsleden vallen onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler: contractuele 

medewerkers bij gemeente en OCMW, die niet tewerkgesteld zijn in de federale gezondheidssector. 

Voorstel:  

1. Met ingang van 1 januari 2017 bedraagt de pensioentoelage 2% van het pensioengevend jaarloon. 

2. De verhoogde pensioentoelage wordt toegekend aan alle personeelsleden die vallen onder het 

toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

3. De verhoogde pensioentoelage wordt eveneens toegekend aan personeelsleden die inmiddels uit 

dienst zijn, maar gedurende de periode tussen 1 januari 2017 en hun datum van uitdiensttreding 

vielen onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

27.  Toekennen van een inhaaltoelage in de 2de pensioenpijler. 

Gemeente en OCMW Zwevegem wensen in het kader van de tweede pensioenpijler voor contractuele 

personeelsleden enkele aanpassingen te doen, ten voordele van hun medewerkers. 

Gemeente en OCMW wensen een inhaaltoelage toe te kennen aan de contractuele personeelsleden voor 

prestaties uit het verleden. Het gaat om een toelage van 1% vanaf de datum van indiensttreding tot 31 

december 2009 (vanaf 1 januari 2010 werd immers een tweede pensioenpijler ingevoerd van 1%). 

De inhaaltoelage wensen wij toe te kennen aan de personeelsleden die op de datum van beslissing in de 

raad vallen onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. Er zal bijgevolg geen inhaaltoelage 

worden toegekend aan personeelsleden die inmiddels uit dienst zijn. 

Voorstel: 

1. Toekennen van een inhaaltoelage in de tweede pensioenpijler, voor prestaties uit het verleden. 

2. De inhaaltoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die op datum van beslissing vallen onder 

het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

3. De inhaaltoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon, voor de prestaties tussen de 

datum van indiensttreding en 31 december 2009. 

28.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

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


