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* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 8 mei 2017 van de algemene vergadering Ouderenadviesraad Zwevegem; 

 d.d. 23 mei 2017 van de gemeentelijke Minaraad. 

1.  Kennisname jaarrekening W13. 

De algemene vergadering van W13 keurde op 2 juni 2017 de jaarrekening 2016 van W13 goed. Artikel 174 

van het OCMW-decreet is van toepassing op de OCMW-vereniging W13. Na de algemene vergadering dient 

de jaarrekening voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de aangesloten OCMW’s. 

2.  Goedkeuring van het gemeentelijk reglement op het collectief plaatsen en beheren van 

individuele waterzuiveringsinstallaties (IBA's) door de gemeente Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijziging van het reglement van de IBA’s = 

individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater.  

De afkoppeling van het afvalwater en het hemelwater is noodzakelijk om de verontreiniging van de 

waterlopen tegen te gaan. Infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater hebben voorrang op de afvoer 

via gracht of riool.  

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal 

men hier geen riool aanleggen in de straat. Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het 

individueel te optimaliseren buitengebied. Een eigen waterzuivering of individuele behandelingsinstallatie 

voor afvalwater (IBA) moet hier op termijn worden voorzien. Bij nieuwbouw moet deze onmiddellijk worden 

geplaatst.  

In Zwevegem zijn in totaal 401 IBA’s voorzien in het zoneringsplan, waarvan 147 prioritair te plaatsen tegen 

2021. Op vandaag zijn er volgens onze gegevens in totaal ongeveer 60 IBA’s gerealiseerd waarvan 7 

prioritaire IBA’s. 

De ervaring leert ons dat, zelfs met het geldende subsidiereglement van de gemeente, een IBA vrijwel 

uitsluitend wordt geplaatst bij nieuwbouw of bij ingrijpende verbouwingswerken. 

Om de plaatsing van vooral de prioritaire IBA’s te activeren en te stimuleren wil de gemeente de burgers ook 

de kans bieden om in te stappen in een collectieve plaatsing en exploitatie van de IBA’s door de gemeente.  

De particulier kan ofwel kiezen voor collectieve plaatsing van de IBA door de gemeente ofwel om de IBA zelf 

te plaatsen met gemeentelijke subsidie. 

De collectieve plaatsing is beperkt tot de rode clusters (individueel te optimaliseren buitengebied) volgens 

het goedgekeurd zoneringsplan en met voorrang voor de prioritaire IBA’s. 

De gemeente zal de kosten verbonden aan de levering, de plaatsing en het onderhoud van deze IBA’s op 

zich nemen en dit tegen een éénmalige aansluitingskost. 

De burger kan bij de collectieve plaatsing en het onderhoud door de gemeente geen vrijstelling bekomen 

van de saneringsbijdrage op de waterfactuur. Deze gaat volledig naar de gemeente ter compensatie voor de 

onderhoudskosten van de IBA. 
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De scheiding van het afvalwater en het hemelwater op privaat domein zijn niet inbegrepen bij de plaatsing 

van de IBA en vallen ten laste van de begunstigde/eigenaar.  

Indien van toepassing,  is het aangewezen dat de begunstigde gebruik kan maken van het 

subsidiereglement voor afkoppeling van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein, zoals 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2009. 

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

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- Schrappen tijdsperiodes in hoofdstukken 1.1. e-ID en 1.6. Kids ID 

- Toevoegen tarief extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD Binnenlandse 

Zaken in hoofdstukken 1.1. e-ID en 1.6. Kids ID 

6. Beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTAR-recyclagepark 

- Tarieven potgrond en compost worden geschrapt. Verkoop gebeurt via IMOG op recyclagepark. 

18. Tarieven onderwijs 

- Bij de tarieven voor toezicht wordt de woensdagnamiddagopvang toegevoegd. 

- Deelnamepasje wordt vervangen door UiTPAS. 

19. Activiteiten van de jeugddienst 

- Deelnamepasje wordt vervangen door UiTPAS. 

- 3,00 euro i.p.v. 2,00 euro voor halve dag speelpleinwerking. 

- Warme maaltijd: 4,50 euro i.p.v. 4,00 euro. 

- Wordt geschrapt: “Bij meerdere kinderen uit hetzelfde gezin wordt voor de opvang een korting 

gegeven van 20%.” 

- Wordt toegevoegd: “Kinderen met het kansentarief (MIA-UiTPAS) betalen 20 % van het 

deelnamegeld.” 

20. Tarieven culturele activiteiten 

- Tarief voor losse tickets avondvoorstellingen wordt 15,00 euro, geen differentiatie meer. 

- Het tarief voor losse tickets voor familievoorstelling wordt gewijzigd naar: van 7 euro tot maximum 

15 euro (afhankelijk van uitkoopsom). 

- Wordt toegevoegd: “Kinderen met het kansentarief (MIA-UiTPAS) betalen 20 % van het 

deelnamegeld.” 

22. Tarieven culturele infrastructuur 

- Er wordt een hoofdstuk toegevoegd: repetitieruimten voor Zwevegemse jeugdbands. 

29. Plaatsing & exploitatie IBA door gemeente 

- Dit is een nieuw hoofdstuk in functie van de collectieve plaatsing van IBA’s. 

4.  Goedkeuring van de statuten van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van 

Zwevegem (PWA). 

De gemeenteraad van 24 april 2017 ging principieel akkoord met de oprichting van een nieuwe PWA vzw. 

De bestaande PWA vzw zal namelijk omgevormd worden tot een vzw die enkel activiteiten inzake 

dienstencheques zal verderzetten. 

Vooraleer er kan worden overgegaan tot de oprichting van een nieuwe vzw PWA moeten de ontwerpstatuten 

worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarna zullen de statuten ter goedkeuring worden voorgelegd 

in de oprichtingsvergadering van de vzw. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad kan de nieuwe vzw PWA 

van start gaan om zich opnieuw volledig toe te spitsen op de taak van begeleiding van werkzoekenden. 
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5.  Goedkeuring van de statuten van vzw Comforte. 

In de OCMW-raad van 14 februari 2017 en de gemeenteraad van 27 februari 2017 werd het 

samenwerkingsprotocol dienstencheque onderneming (DCO) goedgekeurd.  

Met dit protocol onderschreven de gemeente en het OCMW de intentie om één efficiënte en effectieve DC-

organisatie operationeel te hebben, die de DC-activiteiten van volgende partners bundelt in een vzw 

onderneming met 90 werknemers: nl. PWA vzw Zwevegem, OCMW Zwevegem en BIK vzw. 

Aanleiding voor deze oefening is het groot verlies van de werking van de poetsdiensten van het OCMW. 

Door de omschakeling van de reguliere poetsdienst naar de poetsdienst met dienstencheques kon dit verlies 

enigszins worden gemilderd Wegwerken is echter onmogelijk, gezien de kostenstructuur. Het tekort op 

jaarbasis loopt op tot meer dan 200.000 euro. Dit is onhoudbaar op lange termijn. Het rendabeler maken 

van de poetsdienst van het OCMW kan niet binnen de huidige context en rechtspositieregeling. Een 

mogelijke oplossing lag dus in het eventueel samengaan met een andere DCO. 

Er zijn andere spelers op de markt die een gelijkaardige werking aanbieden o.a. de PWA-dienstcheque-

organisatie (PWA-DCO), waarmee het OCMW reeds van bij aanvang een samenwerking heeft. 

Zorgaanvragen komen bij het OCMW terecht, comfortaanvragen bij PWA-DCO. De PWA-DCO werkt met een 

andere kostenstructuur en statuut, en kan zo bijna break-even werken.  

Vanwege de wijzigingen in de reglementering kon de PWA-DCO maximaal nog tot eind 2017 binnen de 

huidige VZW actief blijven. 

Dit kon een opportuniteit bieden voor een samenwerking tussen OCMW en de PWA-DCO.  

Sociaal - economische organisaties (cf. vzw BIK) hebben ook een DCO en mogelijks interesse in een 

uitbreiding van hun aanbod. 

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 worden verdergezet tot het in voege treden van het wijkwerken.  

In de gemeenteraad van 24 april 2017 werd goedkeuring verleend voor de oprichting van een nieuwe VZW 

PWA.  

Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd  om de nieuwe statuten van de VZW PWA goed te keuren (zie 

agendapunt 4). 

De bestaande PWA vzw wordt aldus omgevormd met enkel de dienstencheques-activiteit. Aan de 

gemeenteraad  en de OCMW-raad wordt gevraagd om de gewijzigde statuten goed te keuren. 

De vereniging draagt de naam Comforte. De zetel is gevestigd in Zwevegem in de Blokkestraat 29A.  

Het doel van de vereniging is hulp in het huishouden en/of hulp bij dagelijkse activiteiten buitenshuis te 

organiseren in het kader van dienstencheques. De vereniging richt zich tot iedere burger maar ook en in het 

bijzonder tot klanten met bijzondere noden waarbij samengewerkt wordt  met de OCMW ’s en andere 

zorgpartners van de betrokken klanten om drempels te verlagen en om de levenskwaliteit te verhogen. 

De gemeente en het OCMW Zwevegem zijn statutaire leden. De gemeente heeft ook een zitje in de raad van 

bestuur. 
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6.  Goedkeuring afsluiten 'Sociaal Woonbeleidsconvenant' 2017 - 2019. 

Volgens het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid kan een gemeente een 

sociaal woonbeleidsconvenant afsluiten indien ze al een voldoende hoog sociaal huuraanbod aanbiedt en 

ervoor kiest nog meer sociale huurwoningen te willen realiseren. 

Zwevegem voldoet aan de voorwaarden voor het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant 2017 - 

2019. 

In ruil voor gemeentelijke acties, zal de Vlaamse regering een financiële voorrangsregeling voorzien voor de 

verrichtingen die zijn opgenomen in het sociaal woonbeleidsconvenant. Dit gebeurt in functie van de 

aangevraagde subsidie en voor zover het dossier tijdig wordt ontwikkeld en als er voldoende middelen 

beschikbaar zijn op de begrotingsartikels van het beleidsdomein wonen. 

Het convenant gaat in vanaf 1 juli 2017 en wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar vanaf deze datum. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het sociaal woonbeleidsconvenant 2017 – 2019 goed te keuren. 

7.  Goedkeuring opdracht voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting ter hoogte van 

het nieuw zwembad in de Bekaertstraat te Zwevegem. 

Naar aanleiding van het bouwproject “nieuw zwembad” in de Bekaertstraat wenst Eandis het O.V.-net te 

vernieuwen. Het is aangewezen om bij de kabelwerken voor het nieuwe zwembad in de Bekaertstraat 

gelijktijdig de openbare verlichting 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. 

Eandis wenst aan de voorzijde van het nieuw zwembad (langs de parking aan de Bekaertstraat) en aan de 

zijkant van het zwembad (garageweg achterzijde woningen Deerlijkstraat), 12 palen met armatuur type Mini 

Luma en/of Micro Luma te plaatsen. 

De werken worden geraamd op 13.066,20 euro excl. btw of 15.810,10 euro incl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

8.  Goedkeuring opdracht samenaankoop energie voor gebouwen van openbare besturen 

georganiseerd door Leiedal. 

Leiedal nodigde de steden en de gemeenten op 9 februari 2017 uit om deel te nemen aan een 

samenaankoop energie. 9 gemeentebesturen, Leiedal zelf en hulpverleningszone brandweer Fluvia hebben 

aangegeven om deel te nemen. Dit is goed voor een geraamd jaarlijks volume van 40GWh (elektriciteit) en 

75GWh (aardgas). Via het gemeentebestuur kunnen OCMW’s, kerkfabrieken, politiezone, e.a. deelnemen.  

De bedoeling van deze samenaankoop is te komen tot betere energiecontracten: 

- Door een groot volume gezamenlijk aan te bieden 

- Door beter in te spelen op nieuwe marktmogelijkheden 

- Door offertes van meerdere kandidaat-leveranciers te verzamelen 

Er wordt voor de samenwerking met de gemeenten een overeenkomst opgemaakt met Leiedal. Binnen deze 

samenwerking worden twee opdrachtdocumenten opgemaakt: één voor elektriciteit en één voor aardgas, 

die met een open Europese procedure in de markt geplaatst worden. 

9.  Principiële beslissing met het oog op de verkoop van een stuk grond (openbare 

groenzone), gelegen Jan Joseph Raepsaetstraat (naast huisnr. 15) te Heestert, aan een 

geïnteresseerde aanpalende eigenaar. 
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De gemeente ontving een schrijven van een bewoner in de Jan Joseph Raepsaetstraat, Heestert met de 

vraag tot aankoop van een stuk grond (openbare groenzone) met een oppervlakte van 176 m². De grond is 

eigendom van de gemeente Zwevegem. De bewoner wenst het stuk grond in te lijven bij z’n private tuin.  

De gemeente nam advies bij de Dienst Groen, natuur en landschap en heeft ook alle aanpalende eigenaars 

aangeschreven.  

Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich principieel akkoord tot verkoop van 

het perceeltje grond. 

Er werd een ‘Schatting Ad Rem’ opgemaakt door een schatter van onroerende goederen.  

De venale waarde van het perceeltje grond wordt bepaald op € 2170,00. 

De opmetingskosten en ook alle kosten van verkoop zijn ten laste van de koper. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de verkoop van het stuk grond.  

10.  Goedkeuring ontwerp van bruikleenovereenkomst tussen de VZW DECANALE VERENIGING 

SINT-MARTINUS AVELGEM en de gemeente Zwevegem voor een perceel grond, gelegen 

Sportstraat te Moen. 

In 2005 werd een akte vestiging recht van opstal voor het OC ‘TAP’ te Moen verleden, tussen de 

grondeigenaar: Decanale Vereniging Sint-Martinus van Avelgem en de opstalhouder: de gemeente 

Zwevegem (opstalhouder). 

De Decanale Vereniging Sint-Martinus Avelgem was eveneens eigenaar van de ‘onderpastorij-woning’ en 

perceel grond (tuin), gelegen Sportstraat 1 te Moen. 

De decanale vereniging Sint-Martinus Avelgem heeft de onderpastorij te koop gesteld. Er werd contact 

genomen met de betrokken partijen om het perceel palend aan de achterzijde van het parochiaal centrum – 

OC ‘TAP’ te Moen, uit de verkoop te lichten. 

Het leek aangewezen om een kosteloze bruikleenovereenkomst af te sluiten, in het kader van de normale 

bestemming en exploitatie van het OC ‘TAP’ te Moen, en om de uitbating en de veiligheid van het OC ‘TAP’ 

niet in het gedrang te brengen. 

De bruikleen wordt toegestaan en aanvaard voor de duur van het opstalrecht, zijnde tot en met 11 mei 

2053. Het wordt door partijen immers beschouwd als een noodzakelijk accessorium van het opstalrecht. 

De kosten voor deze bruikleenovereenkomst zijn ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van bruikleenovereenkomst. 

Na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid, kan er 

dan worden overgegaan tot het ondertekenen van de bruikleenovereenkomst. 

11.  Goedkeuring onderhandse ontwerp-domeinconcessieovereenkomst tussen de gemeente 

ZWEVEGEM en IMOG voor de inname van het openbaar domein voor de oprichting en 

exploitatie van een CNG-tankinstallatie, gelegen hoek Steenbakkersstraat-Verzetslaan te 

Moen. 

De gemeente is eigenaar van het perceel grond op de hoek van de Steenbakkersstraat en de Verzetslaan in 

Moen (openbaar domein). De grond heeft een oppervlakte van ongeveer 700 m². 

De gemeente Zwevegem geeft hoger vermeld perceel grond in concessie aan Imog: intercommunale 

maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen. 

De concessie wordt toegestaan voor de volgende bestemmingen : 

 CNG-tankinstallatie op te richten door IMOG op het openbaar domein. 
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 CNG-tankinstallatie uit te baten voor eigen dienstvoertuigen van Imog, maar ook voor de 

dienstvoertuigen van de gemeente Zwevegem en ook voor andere voertuigen van gemeenten of 

privaatrechtelijk. 

 De CNG-tankinstallatie blijft eigendom van IMOG. 

De concessie betekent dat ook de gemeente Zwevegem daar met CNG-dienstvoertuigen kan gaan tanken. 

De concessie wordt toegestaan voor een termijn van 99 jaar. Er is geen concessievergoeding van 

toepassing, gezien beide partijen baat hebben van de CNG-tankinstallatie en alle kosten (investering en 

exploitatie) van de CNG-tankinstallatie ten laste zijn van IMOG. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van domeinconcessieovereenkomst. 

Na het verstrijken van de termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid, kan er 

worden overgegaan tot het ondertekenen van de domeinconcessieovereenkomst. 

12.  Goedkeuring van een overeenkomst betreffende gebruik van Blok 300 (schoolgebouw 

Stedestraat). 

In 1998 werd een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gemeente Zwevegem en de toenmalige VZW 

Sint-Niklaasinstituten Kortrijk-Zwevegem voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen in de Stedestraat 39 

te Zwevegem. Blok 300 was één van deze gebouwen. 

In het jaar 2005 werd aan toenmalige vzw Leieland een recht van opstal toegekend voor het optrekken van 

prefab klassen op eigendom van de gemeente. Het recht van opstal werd toegekend voor een periode van 

maximum 25 jaar en eindigt van rechtswege op 31 augustus 2029. 

Sinds het schooljaar 2016-2017 maakt de Katholieke Scholengroep RHIZO vzw geen gebruik meer van de 

schoolgebouwen in de Stedestraat. Hierdoor vervalt de gebruiksovereenkomst van 1998 en zal het recht van 

opstal vroegtijdig worden stopgezet. De opgetrokken gebouwen (op basis van de akte houdende vestiging 

van een recht van opstal) worden hierdoor vervroegd eigendom van de gemeente. De stopzetting van het 

recht van opstal wordt in een volgende gemeenteraadszitting voorgelegd. 

De Katholieke Scholengroep RHIZO vzw wenst evenwel ‘Blok 300’ nog verder te gebruiken voor 

techniekonderwijs. Hiervoor zal een overeenkomst worden gesloten tussen de gemeente Zwevegem en de 

Katholieke Scholengroep RHIZO vzw. De overeenkomst zal worden gesloten voor een maximale periode van 

12 jaar en de Katholieke Scholengroep RHIZO vzw is geen vergoeding verschuldigd aan de gemeente. De 

periode van gratis gebruik werd bepaald op basis van de resterende duur van het recht van opstal. 

13.  Goedkeuring van het schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen voor het 

schooljaar 2017-2018. 

Bij inschrijving in een school moeten ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het 

schoolreglement. 

Het schoolreglement legt de afspraken vast tussen het schoolbestuur, de ouders en de leerlingen.  De 

afspraken hebben onder meer betrekking op: 

-De engagementsverklaring in het basisonderwijs; 

-Toelatingsvoorwaarden leerlingen in het basisonderwijs; 

-Van school veranderen in de loop van het schooljaar; 

-Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs; 

-Het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs; 

-Lokale participatieregeling; 

-Kostenbeheersing in het basisonderwijs; 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 17 juli 2017                                                                         pagina 7 

Naar aanleiding van de recent gewijzigde onderwijsregelgeving is het nodig om het schoolreglement te 

actualiseren.  Deze aanpassingen en/of aanvullingen worden nu opgenomen in het aangepaste 

schoolreglement. 

14.  Goedkeuring aanpassingen schoolreglement Kunstacademie Zwevegem (schooljaar 2017-

2018). 

Het schoolreglement legt de afspraken vast tussen het schoolbestuur en de (ouders van de) leerlingen.  Dit 

schoolreglement wordt bij de eerste inschrijving van een leerling aan de Kunstacademie en nadien bij elke 

wijziging, voor akkoord overhandigd aan de leerling of zijn ouders. 

Een aantal items van het bestaande schoolreglement worden voor het schooljaar 2017-2018 gewijzigd.  

Er wordt wat meer uitleg gegeven over de studentenkaart als volwassene en ook de nieuwe data van de 

verschillende activiteiten en toonmomenten werden in het schoolreglement aangepast. 

15.  Vaststelling van de facultatieve verlofdagen in het gemeentelijk onderwijs voor het 

schooljaar 2017-2018. 

Naast de klassieke schoolvakanties kunnen in het basisonderwijs 2 facultatieve vakantiedagen worden 

gepland.  Deze kunnen door de school vrij worden gekozen.  Meestal worden deze verlofdagen gekoppeld 

aan lokale omstandigheden (kermis, communiefeest, pedagogische studiedag) of worden ze als brugdag 

gebruikt. 

In het deeltijds kunstonderwijs kan er gekozen worden om op de normale lesdagen de lessen te 

onderbreken.  Wel moeten het aantal openingsdagen over het hele schooljaar gerespecteerd worden. 

De gemeenteraad legt deze verlofdagen vast voor het schooljaar 2017-2018. 

16.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 26 juni 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


