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1.  Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 

Om onze doelstellingen als organisatie te bereiken, hanteren we verschillende activiteiten en processen. Elk 

van deze activiteiten en processen heeft echter kans op mislukken, door allerhande risico’s die zich kunnen 

voordoen. 

Het doel van organisatiebeheersing is dan ook het opzetten van beheersmaatregelen die deze risico’s zo 

goed mogelijk elimineren of reduceren. Het opzetten van een intern controlesysteem biedt met andere 

woorden een redelijke zekerheid dat deze risico’s zich niet zullen voordoen.  

Op 29 september 2014 keurde de Gemeenteraad het kader organisatiebeheersing goed.  

Dat kader was het resultaat van een grondige zelfevaluatie aan de hand van de leidraad 

organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.  

Door die zelf-evaluatie kregen we een grondig zicht op onze bestaande werking, en konden we bepalen 

welke thema’s we prioritair moesten aanpakken om zo goed mogelijk de risico’s binnen onze organisaties te 

beheersen. 

We kwamen tot 8 thema’s die we binnen het huidige meerjarenbeleidsplan prioritair wilden aanpakken. Voor 

elk van deze thema’s stelden we in oktober 2014 een trekker/trekkers aan. De trekkers bepaalden voor elke 

doelstelling verschillende acties om de doelstelling te realiseren. 

In zitting van 23 mei 2016 nam de Gemeenteraad akte van het eerste rapport. In het huidig rapport geven 

we de actuele stand van zaken van elke doelstelling en de acties mee. 

2.  Advies met betrekking tot plaatsen camera's door afvalintercommunale op niet-besloten 

plaatsen. 

Bij Imog wenst men een project op te starten waarbij men met cameratoezicht de strijd aangaat tegen 

sluikstorten en zwerfvuil. Men heeft hiervoor de medewerking gevraagd van de gemeenten. 

Tijdens een proeffase van 100 weken zal Imog camera’s inzetten op hotspots op het grondgebied van 

Zwevegem en andere gemeenten met de bedoeling om via GAS (gemeentelijke administratieve sancties) de 

problematiek van sluikstorten en zwerfvuil aan te pakken. De afvalintercommunale  treedt op als verwerker 

van de beelden en zal instaan voor: 

 Het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera’s 

 Het bekijken van de beelden 

 Het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie indien 

nodig. 

Overeenkomstig de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s dient de 

gemeenteraad een advies te formuleren voor de toepassing van camerabewaking. Het advies van de 

gemeenteraad kan pas gegeven worden na adviesvraag bij de korpschef van de politiezone MIRA. Dit advies 

werd gevraagd en de korpschef gaf een positief advies. De aanvraag wordt nu voorgelegd voor advies aan 

de gemeenteraad. 
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3.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, personeel, 

organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I).  

In de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd Dhr. Yves Goemaere voor de fractie CD&V aangeduid als lid 

van de commissie politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke 

samenwerking (commissie I). 

Dhr. Yves Goemaere heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid en bijgevolg als lid van 

gemeenteraadscommissie I vanwege de verhuis naar een andere gemeente. Dhr. Bart Malfait legde op 26 

juni 2017 de eed af als opvolger. 

Fractie CD&V draagt dhr. Bart Malfait voor ter vervanging van Yves Goemaere in Commissie I. 

4.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, 

welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III).  

Bij gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 werd Eric Françoys voor de fractie CD&V aangeduid als lid 

van commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III) ter 

vervanging van Brigitte Desmet. 

Op 19 april 2017 overleed Eric Françoys. Op 26 juni 2017 legde Vic Ravelingeen de eed af als 

gemeenteraadslid als opvolger van Eric Françoys. Fractie CD&V draagt Vic Ravelingeen voor ter vervanging 

van Eric Françoys in commissie III. 

5.  Vervanging commissaris Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

In overeenstemming met artikel 21 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem moet 

het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen worden opgedragen aan een college van 3 

commissarissen, door de gemeenteraad gekozen, buiten de raad van bestuur en waarvan minstens één lid is 

van het instituut van bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van laatstgenoemde zijn de leden van het college 

van commissarissen allen lid van de gemeenteraad. 

In zitting van 27 mei 2013 werden volgende personen aangeduid als commissaris voor het toezicht op de 

financiële toestand en op de jaarrekeningen van het Autonoom Gemeentebedrijf: 

- dhr. P. Dujardin, lid van het instituut van bedrijfsrevisoren; 

- dhr. Gerard Amelynck, gemeenteraadslid, aangeduid namens Gemeentebelangen; 

- dhr. Yves Goemaere, gemeenteraadslid, aangeduid namens CD&V. 

Op 12 juni 2017 nam dhr. Yves Goemaere ontslag als gemeenteraadslid en in zitting van de gemeenteraad 

van 26 juni 2017 werd hij vervangen door dhr. Bart Malfait. 

Vanuit de CD&V-fractie wordt dhr. Raf Deprez, wonende Stijn Streuvelsstraat 26 te 8551 Heestert, 

voorgedragen als commissaris AGB, ter vervanging van dhr. Yves Goemaere. 

6.  Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - vervanging vertegenwoordiger namens de 

gemeente. 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werden volgende personen namens de CD&V-fractie 

aangeduid als lid van het beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: 

- mevr. Christine Desmet, wonende Olieberg 14 te 8552 Moen; 

- mevr. Ann Cosaert, wonende Ellestraat 116g te 8550 Zwevegem; 

- dhr. José De Marez, wonende Wildingstraat 3 te 8554 Sint-Denijs; 

- dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 8551 Heestert; 

- dhr. Andres Vandenborre, wonende Vredelaan 32 te 8550 Zwevegem. 
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Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravelingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om volgende personen te vervangen als lid van het 

beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: dhr. José De Marez, dhr. Eric Françoys en dhr. 

Andres Vandenborre. 

Volgende personen worden namens de CD&V-fractie voorgedragen: 

- Pierre Celens (t.v.v. José Demarez), wonende Ellestraat 110 te 8550 Zwevegem; 

- Martine Segaert (t.v.v. Andres Vandenborre), wonende Hugo Verrieststraat 78 te 8550 Zwevegem; 

- Barbara Demeulenaere (t.v.v. Eric Françoys), wonende Beekstraat 12 te 8550 Zwevegem. 

7.  vzw Malpertus Heestert - vervanging vertegenwoordiger namens de gemeente. 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 

8551 Heestert, namens de CD&V-fractie aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw 

Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert. 

Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravlingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om dhr. Frans Taelman, wonende Vierkeerstraat 42 te 8551 

Heestert, aan te duiden als lid van de algemene vergadering vzw Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert, 

t.v.v. dhr. Eric Françoys. 

8.  vzw Parochiaal Centrum Knokke - vervanging vertegenwoordiger namens de gemeente. 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 

8551 Heestert, namens de CD&V-fractie aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw Parochiaal 

Centrum Knokke. 

Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravelingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om dhr. Dirk Desmet, wonende Hinnestraat 19G te 8550 

Zwevegem, aan te duiden als lid van de algemene vergadering vzw vzw Parochiaal Centrum Knokke, ter 

vervanging van dhr. Eric Françoys. 

9.  Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, 

zijnde het voormalig gemeentehuis, gelegen Gauwelstraat 5 en de voormalige 

conciërgewoning, gelegen Plein 4 te Heestert. 

De gemeente Zwevegem wenst de voormalige conciërgewoning op en met medegaande grond, gelegen 

Plein 4 te Heestert, alsook het voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond, gelegen 

Gauwelstraat 5 te Heestert te verkopen. 

De onroerende goederen hebben een gemeten oppervlakte van 7a 43 ca. 

De gemeenteraad van 24 oktober 2016 besloot om de gebouwen te verkopen aan de hoogstbiedende. De 

minimum verkoopprijs voor de voormalige conciërgewoning werd vastgelegd op 130.900,00 euro en de 

minimum verkoopprijs voor het voormalig gemeentehuis werd vastgelegd op 223.400,00 euro. 

De gemeente voert de verkoop in eigen beheer, met hieraan verbonden de publiciteit en openbaarheid via 

diverse kanalen. 

De gemeente lanceerde een oproep tot kandidaat-kopers die tot 1 februari 2017 een schriftelijk bod konden 

doen bij de gemeente Zwevegem. 

Op 6 februari 2017 werd er in openbare zitting overgegaan tot opening van de omslagen met biedingen. 
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Wij ontvingen 2 schriftelijke biedingen voor de conciërgewoning en 1 schriftelijk bod voor het gemeentehuis 

te Heestert. 

Hiervan werd een proces-verbaal opgemaakt. 

De kandidaat-kopers werden in de mogelijkheid gesteld voor het uitbrengen van een mondeling hoger bod 

tijdens de zitting hiervoor op 23 maart 2017. 

Hiervan werd eveneens een proces-verbaal opgemaakt met vaststelling van mondeling hoogste bod. 

Na meerdere biedingen werd het hoogste mondeling bod gebracht op 131.000,00 euro voor de 

conciërgewoning en op 226.000,00 euro voor het gemeentehuis. 

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd akte te nemen van het proces-verbaal met vaststelling van 

mondeling hoogste bod, en ook goedkeuring voor de ontwerpakte van verkoop van de voormalige 

conciërgewoning  en het voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond te Heestert. 

10.  Goedkeuring voorstel tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 80 te Sint-Denijs, 

grondgebied Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de voetweg nr 80 te Sint-Denijs gedeeltelijk te verplaatsen. De 

gemeenteraad van 26 juni 2017 verklaarde zich hiermee al principieel akkoord. 

De huidige voetweg heeft een lengte van 107 m met een breedte van 1,50 m; wat komt op een totale 

oppervlakte van 160,50 m². De eventueel verplaatste voetweg zou een lengte hebben van 175,08 m met 

een breedte van 1,50 m en dus een totale oppervlakte van 262,50 m². 

Tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 12 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017, werden 

drie schriftelijke bezwaren ingediend bij middel van een aangetekende zending. De bezwaarschriften werden 

niet weerhouden door het college van burgemeester en schepenen. 

11.  Goedkeuring overeenkomst Erfgoed Inzicht. 

Erfgoed Zuidwest, de cultureel-erfgoedcel voor dertien steden gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, heeft 

momenteel het project Digitalisatoren lopen. Via dit project willen ze de beeldhouwwerken en schilderijen in 

het bezit van de gemeenten in kaart brengen, digitaliseren en ter beschikking stellen aan het brede publiek. 

Ook de gemeente Zwevegem krijgt de kans om aan te sluiten bij dit project. Dit zou betekenen dat een 30-

tal kunstwerken door Erfgoed Zuidwest geregistreerd worden en online aan het brede publiek ter 

beschikking gesteld worden.  

Een voorwaarde om aan het project te kunnen deelnemen is dat de gemeente is aangesloten bij de online 

databank Erfgoedinzicht (www.erfgoedinzicht.be). In deze databank worden verschillende kunstcollecties 

ontsloten voor het brede publiek. Deze databank wordt gratis ter beschikking gesteld zolang de 20 GB niet 

overschreden wordt. Aangezien het voor de gemeente slechts om een 30-tal objecten zou gaan, zal de 20 

GB niet overschreden worden.  

Aansluiting bij Erfgoedinzicht heeft een aantal voor- en nadelen:  

Voordelen van Erfgoedinzicht 

° het is gratis zolang de 20 GB niet overschreden wordt 

° de beeldhouwwerken en schilderijen in bezit van de gemeente worden op een wetenschappelijke manier 

ontsloten  

° de kunstcollectie van de gemeente wordt zichtbaar voor het brede publiek  

° gebruiksvriendelijke beheeromgeving 

° tool voor het beheren van erfgoedcollecties 

http://www.erfgoedinzicht.be/


 
Toelichtende nota gemeenteraad 25 september 2017                                                                         
 pagina 5 

° de gemeente blijft eigenaar van de registratiegegevens, de Provincie kan er geen enkel recht op laten 

gelden. 

° de Provincie zorgt voor inhoudelijke en technische ondersteuning bij de collectieregistratie 

Nadelen van Erfgoedinzicht 

° de gemeente blijft eigenaar van de registratiegegevens en blijft dus ook aansprakelijk. Om eventuele 

klachten i.v.m. auteursrechten te vermijden, zal er op voorhand toestemming aan de kunstenaars 

gevraagd worden.  

° de collectiebeheerder moet actief deelnemen aan de jaarvergadering, stuurgroep en werkgroepen. De 

gemeente kan zich hiervoor ook laten vertegenwoordigen door Erfgoed Zuidwest.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aansluiting bij de online databank Erfgoedinzicht 

en voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de provincie West-

Vlaanderen over Erfgoedinzicht.  

12.  Vaststellen functiebeschrijving gemeentesecretaris en financieel beheerder.  

In het kader van de integratie gemeente en OCMW Zwevegem is er sinds 1 januari 2017 zowel een 

gezamenlijke financieel beheerder als secretaris. Hiertoe werd de functiebeschrijving van beide functies 

geactualiseerd. Deze dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad.  

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 17 juli 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


