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1.  OCMW - Aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2016. 

2016 werd afgesloten met een (negatief) budgettair resultaat van - 7.385.922,81 euro, dat bekomen wordt 

met een totaal aan uitgaven van 20.511.843,82 euro en 13.125.921,01 euro aan ontvangsten. 

Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge 221.476,05 euro bedraagt. Dit cijfer geeft weer 

hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de 

geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 

financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. 

De autofinancieringsmarge 2016 is opnieuw positief. In boekjaar 2015 bedroeg de autofinancieringsmarge - 

128.036,60 euro (negatief). De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2016 bedroeg - 161.667,38 

euro  (negatief). 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 1.040.065,26 euro. Dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 5,38% van de totale uitgaven (11.858.510,20 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed 

voor 14,75%, de kosten doorgerekend aan bewoners WZC, onderhoud en herstel IT software en 

algemene kosten stijgen aanzienlijk als gevolg van de uitbreiding van het WZC; 

 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2016 goed voor 70,65% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten stijgen met 

8,53% ten opzichte van rekening 2015 (+ 21,30 VTE door uitbreiding WZC); 

 onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 646.553,56 euro geboekt; 5,45% 

van de uitgaven; 

 tenslotte boeken we nog 3,76% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 61,51% of 7.294.671,19 euro. Dit komt 

voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (0,01%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: 5.602.626,04 euro.  

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - 

7.607.398,86 euro.   

Aan investeringszijde werd 7.786.788,41 euro uitgegeven en 179.389,55 euro ontvangen (verkoop 

landbouwgronden, toevoeging aan de reserves LOI, verkoop Blokkestraat 5 en terugkoop 12 modulaire 

units). 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (nieuwbouw WZC en 50 

assistentiewoningen De Courbe). 

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2016 komt uit op een bedrag van 1.329.502,99 euro. 

Toelichtende nota GR 22.05.2017 
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Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2016 een bedrag van 839.947,785 euro voorzien voor de 

besteding van de overschotten LOI. 

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd 

worden met de bestemde gelden. 

Dit komt neer op 489.555,21 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of 

budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. In het vorig meerjarenplan werd dit bestemd voor de 

verdere realisatie van het WZC en de aankoop van de assistentiewoningen op het Leanderhof. 

Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag 

opgemaakt.  Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten. 

Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt – op vraag van de 

raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk 

vinden met een overzicht van de OCMW-werking. 

2.  OCMW - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2017-2019 aanpassing 1. 

3.  OCMW - Kennisname budgetwijziging 2017-1. 

EXPLOITATIEBUDGET 

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

2017-2019 met 105.031,75 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 360.745,44 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

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 473.565,09 1.108.937,03 1.580.393,41 3.162.895,53

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 527.699,67 1.136.700,67 1.603.526,94 3.267.927,28

Wijziging 54.134,58 27.763,64 23.133,53 105.031,75

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

Uitgaven (VOOR) 12.907.065,51 12.976.890,70 13.146.405,67 39.030.361,88

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

Wijziging -137.847,67 -113.756,65 -109.141,12 -360.745,44
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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 dranken keuken (- 12.749,70 euro). 

 Stijging aankopen van koffie  (+ 10.461,25 euro). 

 Daling aankopen bijvoeding (- 15.371,02 euro) (rechtstreekse facturatie aan bewoner). 

 Daling aankopen verzorgende benodigdheden (- 10.500,00 euro). 

 Daling aankopen incontinentiemateriaal (- 39.000,00 euro) (prijsdaling door overheidsopdracht). 

 Daling aankopen onderhouds- en sanitaire producten  (- 12.000,00 euro) (meer controle op gebruik 

en dosering). 

Diensten & diverse leveringen 

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

som voor de periode 2017-2019): 

 Stijging uitgaven lidmaatschappen (+ 39.500,00 euro) (bijdrage woonclub, RCK en Kracht.wonen). 

 Daling uitgaven vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur (- 150.000,00 

euro) (vergoeding ½ wedde secretaris aan gemeente in plaats van volledig voorzien wedde OCMW-

secretaris). 

 Daling onderhoud en herstel van gebouwen (- 75.000,00 euro) (op basis van realiteit). 

 Daling huur, onderhoud en herstel van installaties, machines en uitrusting technische dienst (- 

12.000,00 euro) (op basis van realiteit). 

 Daling andere prestaties van derden (- 180.000,00 euro) (daling vergoeding aan gemeente voor 

ICT). 

 Stijging uitgaven algemene kosten sociale dienst (+ 18.000,00 euro) (uitbreiding Uitpas naar alle 

rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming). 

 Daling uitgaven gas LOI (- 11.988,25 euro) (op basis van realiteit). 

 Daling uitgaven gas sociale huisvesting (- 10.061,15 euro) (op basis van realiteit). 

 Stijging kosten doorgerekend aan bewoners WZC (+ 15.000,00 euro) (zuivere doorrekening aan 

bewoners, zie ook ontvangsten). 

  

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Verbruikte goederen (VOOR) 660.387,53 664.912,37 669.482,50

Verbruikte goederen (NA) 538.361,96 509.078,49 638.190,75 631.232,47 635.638,77 640.089,16

Wijziging -29.155,06 -29.273,60 -29.393,34

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 2.097.192,38 2.124.871,73 2.145.893,85

Diensten & diverse leveringen (NA) 1.376.256,80 1.568.660,80 1.749.280,91 1.976.702,96 1.994.601,44 2.014.834,68

Wijziging -120.489,42 -130.270,29 -131.059,17

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Personeelskosten (VOOR) 9.033.602,63 9.031.556,39 9.179.668,26

Personeelskosten (NA) 7.853.965,33 7.719.581,32 8.378.434,63 9.043.342,78 9.078.831,72 9.228.125,12

Wijziging 9.740,15 47.275,33 48.456,86

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 663.450,39 663.680,73 663.875,87

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 551.831,38 537.192,05 646.553,56 673.794,55 674.017,64 674.205,40

Wijziging 10.344,16 10.336,91 10.329,53

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Financiële kosten (VOOR) 452.432,58 491.869,48 487.485,19

Financiële kosten (NA) 532.929,21 489.600,12 446.050,35 444.145,08 480.044,48 480.010,19

Wijziging -8.287,50 -11.825,00 -7.475,00
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Personeelskosten 

Het initiële budgetjaar 2017 was 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, ontslag,…) en nieuwe medewerkers: standaard voorzien 

van een 10-tal medewerkers artikel 60§7 en voorziening nieuwe administratief medewerker 

onthaal/voorraadbeheer WZC. Op basis van de voorspelling van het Planbureau werd rekening gehouden 

met een indexverhoging vanaf oktober 2017. Vanaf 2018 wordt voorzien in een jaarlijkse stijging van de 

personeelskosten met 2%. 

Op basis van de nieuwe voorspelling van het Planbureau werd in deze wijziging rekening gehouden met een 

indexverhoging vanaf juli 2017. Daarnaast werden een aantal wijzigingen opgenomen: de functie van 

voorraadbeheer wordt halftijds in plaats van voltijds voorzien, het budget voor jobstudenten werd licht 

opgetrokken en het aantal tewerkstellingen artikel 60§7 werd verminderd met 4. 

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. De steun voor sociale 

en culturele participatie - kinderarmoede werd jaarlijks verhoogd met 6.000,00 euro. 

Financiële kosten 

De daling van de financiële kosten kan verklaard worden door de daling van het te ontlenen bedrag met 

450.000,00 euro. 

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

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 255.713,69 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

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

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Op te nemen leningen (VOOR) 5.000.000,00 4.000.000,00

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

Wijziging -850.000,00 400.000,00 0,00

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

Ontvangsten (VOOR) 13.380.630,60 14.085.827,73 14.726.799,08 42.193.257,41

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

Wijziging -83.713,09 -85.993,01 -86.007,59 -255.713,69



 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 mei 2017                                                                         pagina 5 

 

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

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

 De opbrengsten uit verhuur serviceflats Blyhove I stijgen met 15.223,21 euro. 

 De doorfacturatie - diverse kosten stijgt met 92.377,95 euro (doorfacturatie loonkost Rita Nys aan 

de bib). 

 De doorfacturatie - kosten doorgerekend aan bewoners WZC stijgt met 15.000,00 euro (zie ook 

uitgaven). 

 De opbrengsten uit bar/cafetaria dalen met 31.093,66 euro. 

 De opbrengsten mutualiteiten DVC dalen met 12.000,00 euro. 

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

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

 De overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden stijgt met 26.553,80 euro 

(subsidie Vlaamse ondersteuningspremie verlengd voor diverse personeelsleden). 

 De subsidies sociale dienst stijgen in totaal met 40.500,00 euro (voornamelijk subsidies leefloon). 

 De subsidies leefloon en wet 1965 voor de artikel 60§7 dalen met 345.000,00 euro (zie ook 

uitgaven). 

INVESTERINGSBUDGET 

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

aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 263.036,92 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 573.036,92 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 7.649.296,66 8.365.618,22 9.023.554,34

Opbrengsten uit de werking (NA) 6.130.706,04 6.205.023,21 7.294.671,19 7.666.103,57 8.384.421,41 9.044.351,75

Wijziging 16.806,91 18.803,19 20.797,41

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 5.729.578,94 5.718.454,51 5.701.489,74

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 5.571.355,73 5.332.540,47 5.602.626,04 5.629.233,94 5.613.833,31 5.594.859,74

Wijziging -100.345,00 -104.621,20 -106.630,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Financiële opbrengsten (VOOR) 1.755,00 1.755,00 1.755,00

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

Wijziging -175,00 -175,00 -175,00

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

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -5.073.636,35 -4.167.096,35 72.000,00 -9.168.732,70

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -4.962.025,85 -4.541.743,77 72.000,00 -9.431.769,62

Wijziging 111.610,50 -374.647,42 0,00 -263.036,92
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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 2016-2019): 

 De uitgaven voor het LOI-project Otegemstraat 71 waren 50-50 verdeeld over 2017 en 2018. De 

verhouding wordt gewijzigd naar 5% in 2017 (voornamelijk ontwerpkosten) en het saldo (95%) in 

2018. 

 Voor de isolatie van de buitenmuur van Blyhove I na afbraak van de Gistkuip werd een bedrag van 

17.659,60 euro voorzien. 

 Voor de heraanleg van de parking Blyhove II na afbraak van de 33 modulaire units werd een bedrag 

van 70.000,00 euro voorzien. 

 Naast de overdracht van 2016 voor De Courbe werd 10.000,00 euro extra voorzien voor het 

aanleggen van de glasvezel voor De Courbe. 

In de investeringsenveloppe “Aanpassen aanbod sociale huisvesting” is er een stijging van de uitgaven 

als gevolg van de overdracht kredieten 2016 voor de renovatie van de doorgangswoning Ommegangstraat 

8. 

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

van de overdracht van kredieten 2016 voor het project WZC en werd bijkomend krediet voorzien voor de 

aanleg van de parking na afbraak van de 12 modulaire units (35.000,00 euro). Tot slot was er een 

overdracht van kredieten 2016 voor de aankoop van diverse kleine machines en uitrusting voor het WZC 

(tilliften, kuiskar, schrobzuigmachine,…) (55.500,00 euro). 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 310.000,00 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

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

Uitgaven (VOOR) 5.359.036,35 4.277.096,35 38.000,00 9.674.132,70

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

Wijziging 198.389,50 374.647,42 0,00 573.036,92

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) € 4.331.036,34 € 4.252.096,34 € 13.000,00

Uitgaven (NA) € 67.630,38 € 31.912,97 € 4.271.617,81 € 4.138.287,22 € 4.626.743,77 € 13.000,00

Wijziging -192.749,12 374.647,42 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

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

Uitgaven (NA) € 970,50 € 35.209,97 € 37.417,06 € 31.095,70 € 25.000,00 € 25.000,00

Wijziging 6.095,70 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Uitgaven (VOOR) € 1.003.000,00 € 0,00 € 0,00

Uitgaven (NA) € 2.974.894,75 € 6.759.490,69 € 3.525.709,54 € 1.388.042,93 € 0,00 € 0,00

Wijziging 385.042,93 0,00 0,00
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Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

De stijging in de investeringsenveloppe “Overig beleid” kan verklaard worden door de terugkoopsom voor 

de 33 modulaire units (250.000,00 euro). Deze wordt op de correcte budgetsleutel voorzien (in het vorig 

meerjarenplan was dit immers ten onrechte voorzien als negatieve uitgave). 

In de investeringsenveloppe “Aanpassen aanbod sociale huisvesting” is er een stijging van de 

ontvangsten als gevolg van de overdracht kredieten 2016 (subsidie Nationale loterij voor de renovatie van 

de doorgangswoning Ommegangstraat 8, 60.000,00 euro). 

4.  Gemeente Zwevegem - Goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 

2016. 

2016 werd afgesloten met een budgettair resultaat van € -1.553.465,56 dat bekomen wordt met een 

totaal aan uitgaven van € 43.492.037,90 en € 41.938.572,34 ontvangsten.  

Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: € 4.103.494,06 - dit cijfer geeft weer hoeveel 

centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en 

netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van 

bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer! 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van € 7.188.214,24 - dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 1,86% van de totale uitgaven (€ 28.961.205,45) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,…) zijn 

samen goed voor 22,65%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het 

eindbudget 2016 realiseren; 

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

Ontvangsten (VOOR) 285.400,00 110.000,00 110.000,00 505.400,00

Ontvangsten (NA) 595.400,00 110.000,00 110.000,00 815.400,00

Wijziging 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-AF (Algemene financiering)

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

Ontvangsten (NA) 20.000,00 16.654,64 54.190,60 275.400,00 100.000,00 100.000,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) € 10.000,00 € 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

Wijziging 250.000,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

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

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

Wijziging 60.000,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

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

Wijziging 0,00 0,00 0,00
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 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2016 goed voor 43,03% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen); 

 onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd € 8.304.388,00 geboekt of 28,67% van de 

uitgaven. De toelage aan het OCMW (€ 2.865.551,00), de politiezone MIRA (€ 1.894.604,81), IMOG (€ 

1.279.789,06), HVZ Fluvia (€ 605.770,75) en de kerkfabrieken (€ 274.950,18) vertegenwoordigen het 

grootste aandeel.; 

 tenslotte boeken we nog 3,78% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 12,50% of € 4.519.632,20. Het betreft 

opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies. 

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen € 19.256.438,15 of 53,27% van de totale ontvangsten. 

Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing en 

aanvullende personenbelasting). De totale belastingontvangsten stijgen licht (+ 1,75%) in vergelijking met 

2015. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (5,17%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: € 10.503.923,09. 

  

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van  

- € 10.228.475,12.   

Aan investeringszijde werd € 11.329.202,41 uitgegeven en € 1.100.727,29 ontvangen. 

De boeking die gepaard gaat met de voorlopige oplevering en de beschikbaarstelling van de gemeenteschool 

de Groene Kouter (via een BDFM-overeenkomst met Scholen van Morgen) zorgt voor een vertekend beeld. 

In het investeringsbudget moeten we de opname van het goed in de inventaris opnemen als uitgave (€ 

4.590.366,12). 

Daarnaast dienen we ook de kapitaalverhoging in Figga en Gaselwest ten bedrage van € 955.263,67 op te 

nemen als uitgave in het investeringsbudget. De kapitaalverhoging binnen Figga en Gaselwest werd 

gerealiseerd met middelen uit rekening-courant (reserves). 

Voor beide uitgaven worden geen effectieve kasstromen gerealiseerd. 

 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan.  

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2016 komt uit op een bedrag van € 2.541.203,49. 

Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het resultaat op kasbasis, dit kan een bestemming 

krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de gemeenteraad. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en van de activiteiten en werkzaamheden van 

de gemeentediensten in 2016. 

Het volledige verslag is te lezen op www.zwevegem.be/dienstverelening en 

bestuur/beleid/beleidsdocumenten. 

  

http://www.zwevegem.be/dienstverelening
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5.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2017-2019 aanpassing 1. 

6.  Goedkeuring budgetwijziging 2017-1 gemeente Zwevegem. 

EXPLOITATIEBUDGET 

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

2017-2019 met 355.855,63 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

De uitgaven dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 26.640,40 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 stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de jaren 2016-2019): 

 Stijging aankopen huisvuil-, PMD-, KMO- en ISOMO-zakken (+ 9.272,11 euro). 

 Daling collecties bib/bibus (- 13.500,00 euro). 

 Stijging aankopen BonZ door de bib (+ 9.000,00 euro). 

 Stijging aankopen dranken gemeentescholen Zwevegem (+ 58.500,00 euro). 

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

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 5.099.979,23 3.851.533,85 3.852.435,75 12.803.948,83

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 4.095.384,40 4.176.286,98 4.176.421,82 12.448.093,20

Wijziging -1.004.594,83 324.753,13 323.986,07 -355.855,63

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

Uitgaven (VOOR) 31.793.654,07 31.857.204,31 32.002.579,44 95.653.437,82

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

Wijziging 17.465,83 -16.556,76 -27.549,47 -26.640,40

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Verbruikte goederen (VOOR) 580.871,00 582.104,04 581.843,32

Verbruikte goederen (NA) 538.401,90 518.241,57 537.862,50 608.664,00 609.927,64 609.797,83

Wijziging 27.793,00 27.823,60 27.954,51

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 7.699.131,35 7.422.089,61 7.335.378,49

Diensten & diverse leveringen (NA) 6.211.430,02 6.052.338,04 6.561.042,49 7.674.498,98 7.314.580,27 7.217.556,64

Wijziging -24.632,37 -107.509,34 -117.821,85

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Personeelskosten (VOOR) 13.758.449,34 13.604.925,52 13.233.904,11

Personeelskosten (NA) 11.959.208,31 12.253.040,67 12.461.923,40 13.738.030,73 13.583.301,83 13.235.457,67

Wijziging -20.418,61 -21.623,69 1.553,56

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 8.684.127,28 9.213.717,16 9.875.522,90

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 7.400.612,26 8.414.718,35 8.304.388,00 8.649.610,24 9.171.109,69 9.833.048,30

Wijziging -34.517,04 -42.607,47 -42.474,60

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Financiële kosten (VOOR) 1.071.075,10 1.034.367,98 975.930,62

Financiële kosten (NA) 1.245.956,24 1.141.355,02 1.095.989,06 1.140.315,95 1.161.728,12 1.079.169,53

Wijziging 69.240,85 127.360,14 103.238,91
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 Stijging aankopen schoolbenodigdheden gemeentescholen Zwevegem (+ 12.150,00 euro). 

 Stijging aankopen dranken gemeenteschool Sint-Denijs (+ 16.200,00 euro). 

 Daling aankopen schoolbenodigdheden gemeenteschool Heestert (- 10.050,00 euro). 

 Stijging aankopen schoolmaaltijden gemeenteschool Heestert (+ 15.000,00 euro). 

 

De stijging aankopen dranken en schoolbenodigdheden gemeentescholen Zwevegem zijn het gevolg van de 

opstart van facturatie met link naar de boekhouding van de gemeente. Vroeger werden betrokken aankopen 

zowel wat uitgaven als inkomsten betreft via de school geregeld, vanaf 2017 verloopt dit via de gemeente. 

 

Diensten & diverse leveringen 

 

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

som voor de jaren 2017-2019): 

 Daling verzendingskosten (- 12.349,98 euro). 

 Daling representatie- en receptiekosten (- 32.085,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling uitgaven elektriciteit Gemeentepunt (- 57.764,81 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven schoonmaak & hygiëne algemeen (+ 49.740,00 euro) (jaarlijks wordt een bedrag 

van 10.000,00 euro voorzien voor externe schoonmaak op afroep en er wordt jaarlijks 6.400,00 euro 

voorzien voor de aankoop van afvalzakken KMO). 

 Daling uitgaven verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (- 20.097,35 euro) (in functie van 

realiteit). 

 Daling uitgaven erelonen en vergoedingen consultancy (- 20.000,00 euro) (schrappen krediet 

doorlichting werkprocessen Gemeentepunt). 

 Stijging algemene kosten personeelsdienst (+ 36.213,03 euro) (de uitgaven personeelsactiviteiten 

van de personeelsclub verlopen vanaf 2017 via de gemeente). 

 Stijging algemene kosten dienst preventie (+ 13.050,00 euro) (lidmaatschap be-alert noodplanning 

+ kredieten in functie van aankopen ergonomie). 

 Stijging uitgaven telecommunicatie ICT (+ 13.500,00 euro). 

 Stijging uitgaven lopende huur en onderhoudscontracten ICT (+ 34.520,76 euro). 

 Stijging uitgaven prestaties van derden voor ICT (+ 15.000,00 euro). 

 Daling uitgaven gas dienst gebouwen (doorrekening diverse verenigingen) (- 31.592,42 euro) (in 

functie van realiteit). 

 Daling uitgaven water gebouwen algemeen (doorrekening diverse verenigingen) (- 17.551,70 euro) 

(in functie van realiteit). 

 Daling uitgaven brandstof voertuigen garage ATD (- 10.950,05 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven erelonen en consultancy dienst communicatie (+ 21.000,00 euro) (restyling 

huisstijl). 

 Daling uitgaven publiciteit, advertenties en info dienst communicatie algemeen (- 109.000,00 euro) 

(verschuiving kredieten naar implementatie huisstijl en citymarketing). 

 Stijging uitgaven publiciteit, advertenties en info dienst communicatie in kader van implementatie 

nieuwe huisstijl (+ 35.000,00 euro). 

 Stijging uitgaven publiciteit, advertenties en info dienst communicatie in kader van citymarketing (+ 

80.000,00 euro). 

 Daling elektriciteit marktkasten lokale economie (- 12.929,92 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven uitbetaling Bonz aan deelnemende handelaars (+ 45.000,00 euro) (in functie van 

realiteit). 
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 Stijging uitgaven studie herbestemming kerken (+ 25.000,00 euro) (overdracht van 2016). 

 Daling prestaties van derden voor onderhoud en herstel van wegen (- 22.500,00 euro). 

 Daling sneeuwopruiming en ijzelbestrijding (- 45.000,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling prestaties van derden voor onderhoud en herstel van rioleringen (- 30.000,00 euro) (in 

functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven elektriciteit openbare verlichting (+ 93.314,27 euro). 

 Daling uitgaven groenonderhoud en bebloeming (- 12.000,00 euro). 

 Daling uitgaven afvalophaling groendienst (-18.000,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling andere prestaties van derden begraafplaatsen (- 15.000,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdrachten & expertises Transfo (+ 

33.000,00 euro) (historische kosten PPS woonproject Leiedal). 

 Daling uitgaven elektriciteit OC De Brug (- 17.736,85 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling uitgaven gas OC De Brug (- 16.887,55 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling uitgaven stookolie OC Sint-Paulus (- 21.510,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling aankopen materieel kerstverlichting (wordt nu gehuurd) (- 10.500,00 euro). 

 Daling uitgaven uitzendkrachten sportkampen (- 27.300,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging schoonmaak & hygiëne Sportpunt 2 sporthal (+ 59.475,00 euro) (uitbesteding 

schoonmaak). 

 Daling elektriciteit Sportpunt 2 zwembad (- 67.261,25 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling schoonmaak & hygiëne Sportpunt 2 zwembad (- 31.597,50 euro) (uitbesteding schoonmaak - 

zie sporthal). 

 Stijging uitgaven programmatie kinderopvang (+ 15.500,00 euro). 

 Stijging vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het  kader van PPS-

overeenkomsten (+ 203.812,05 euro) (beschikbaarheidsvergoeding Groene Kouter aanrekening 

onderhoudskosten). 

 Daling overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen (- 202.500,00 euro) (zie 

andere posten PPS Groene Kouter). 

 Daling uitgaven elektriciteit gemeentescholen Zwevegem (- 13.047,97 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling uitgaven gas gemeentescholen Zwevegem (- 21.481,68 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven documentatie en abonnementen gemeentescholen Zwevegem (+ 21.600,00 euro) 

(zie toelichting link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte 

goederen). 

 Stijging kosten onderwijs gemeentescholen Zwevegem (+ 58.950,00 euro) (zie toelichting link 

facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen). 

 Stijging schoonmaak & hygiëne Groene Kouter (+ 105.000,00 euro) (uitbesteding schoonmaak). 

 Daling uitgaven gas gemeenteschool Sint-Denijs (- 11.340,78 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging uitgaven documentatie en abonnementen gemeenteschool Sint-Denijs (+ 13.500,00 euro) 

(zie toelichting link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte 

goederen). 

 Stijging uitgaven kosten onderwijs gemeenteschool Sint-Denijs (+ 41.175,00 euro) (zie toelichting 

link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen). 

 Daling uitgaven brandverzekering vrije scholen (- 11.802,86 euro) (gebouwen werden in erfpacht 

gegeven). 

 Stijging uitgaven kosten onderwijs gemeenteschool Klimop (+ 48.000,00 euro) (zie toelichting link 

facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen). 
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 Stijging kosten onderwijs busvervoer (+ 56.500,00 euro) (dit verloop niet langer via vzw VBGO, de 

gemeente staat zelf in voor de vergoeding van de busmaatschappij). 

 

 

Personeelskosten 

 

Het initiële budgetjaar 2017 was 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: clustermanager, 

informatiebeheerder, administratief medewerker publieke ruimte (voltijds in plaats van halftijds), 

medewerkers Talternatief, 2 medewerkers dienst groen en een (tijdelijke) administratief medewerker 

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

indexverhoging vanaf oktober 2017. Vanaf 2018 werd voorzien in een jaarlijkse stijging van de 

personeelskosten met 2%. 

 

Op basis van de nieuwe voorspelling van het Planbureau werd in deze wijziging rekening gehouden met een 

indexverhoging vanaf juli 2017. Daarnaast werden een aantal wijzigingen opgenomen: de uitdiensttreding 

van een redder en de aanpassing van de startdatum van diverse nieuwe aanwervingen. 

 

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. 

 

De daling van de personeelskosten in 2019 kan verklaard worden door de ingebruikname van het nieuwe 

zwembad via PPS. Gezien de keuzemogelijkheid voor de personeelsleden die op vandaag in het zwembad 

werken, werden enkel de kredieten voor het expliciet zwembad-gerelateerde personeel (redders + 

kassiersters) geschrapt. 

 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

 

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

som voor de jaren 2017-2019): 

 Daling minwaarde op realisatie van operationele vorderingen (- 15.000,00 euro) (in functie van 

realiteit). 

 Daling toegestane werkingssubsidies aan verenigingen personeelsdienst (- 15.000,00 euro) 

(schrappen toelage vriendenkring gemeente, uitgaven verlopen vanaf 2017 via de gemeente). 

 Daling toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen recyclagepark (- 79.500,00 

euro) (vergoeding hulpparkwachter en diftar software waren dubbel voorzien). 

 Stijging toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Talternatief (+ 57.000,00 euro) (vergoeding 

voor De Poort). 

 Stijging toegestane werkingssubsidies aan verenigingen in het kader van het reglement bijzondere 

toelagen (+ 24.267,00 euro). 

 Daling toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen leerlingenvervoer (- 

70.000,00 euro) (vzw VBGO wordt afgeschaft, gemeente neemt facturen busvervoer zelf ten laste). 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 mei 2017                                                                         pagina 13 

 

 

 

 

 

Financiële kosten 

 

De stijging kan verklaard worden door de beschikbaarheidsvergoeding van de Groene Kouter luik 

aanrekening intresten (+ 493.407,40 euro). Voor het boeken van de beschikbaarheidsvergoeding dient 

immers een specifieke boekingswijze te worden toegepast. 

 

De intresten voor nieuwe leningen dalen met 161.200,00 euro. De op te nemen leningen in de aanpassing 

meerjarenplanning dalen, zie onderstaand overzicht: 

 

 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten dalen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 382.496,03 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 ontvangsten uit doorfacturatie energiekosten gemeentepunt (+ 15.000,00 euro) (in functie 

van realiteit). 

 Stijging inschrijvingsgelden personeelsdienst (+ 12.000,00 euro) (ontvangsten vriendenkring 

verlopen vanaf 2017 via de gemeente). 

R 2014  R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Op te nemen leningen (VOOR) 5.300.000,00 4.250.000,00 3.250.000,00

Op te nemen leningen (NA) 4.590.366,12 3.850.000,00 5.650.000,00 2.900.000,00

Wijziging -1.450.000,00 1.400.000,00 -350.000,00

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

Ontvangsten (VOOR) 36.893.633,30 35.708.738,16 35.855.015,19 108.457.386,65

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

Wijziging -987.129,00 308.196,37 296.436,60 -382.496,03

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 4.425.257,30 4.263.728,28 4.068.185,17

Opbrengsten uit de werking (NA) 4.108.760,70 4.328.264,03 4.519.632,20 4.574.427,99 4.409.071,72 4.204.251,26

Wijziging 149.170,69 145.343,44 136.066,09

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR) 21.110.355,77 19.932.109,66 20.066.650,47

Fiscale opbrengsten en boetes (NA) 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 19.795.397,02 19.926.609,66 20.061.150,47

Wijziging -1.314.958,75 -5.500,00 -5.500,00

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 10.527.311,49 10.684.804,34 10.894.666,73

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 9.727.488,20 10.709.572,86 10.503.923,09 10.571.359,81 10.721.352,66 10.931.215,05

Wijziging 44.048,32 36.548,32 36.548,32

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Financiële opbrengsten (VOOR) 830.708,74 828.095,88 825.512,82

Financiële opbrengsten (NA) 885.174,52 875.522,74 1.869.426,25 965.319,48 959.900,49 954.835,01

Wijziging 134.610,74 131.804,61 129.322,19
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 Daling ontvangsten uit doorfacturatie IT-kosten aan het OCMW (- 180.000,00 euro) (in functie van 

realiteit). 

 Stijging verkoop bonZ (+ 10.000,00 euro). 

 Stijging ontvangsten uit parkeren blauwe zone (+ 10.500,00 euro) (afsluiten nieuw contract controle 

blauwe zone). 

 Stijging ontvangsten uit BOT (+ 300.000,00 euro). 

 De ontvangsten uit bijdrage sleufwerken Eandis dalen zowel voor elektriciteit (- 25.995,21 euro) als 

voor gas (- 8.570,94 euro). 

 Stijging ontvangsten uit dienstverlening Talternatief (+ 43.500,00 euro). 

 Daling inschrijvingsgelden dienst cultuur (- 60.000,00 euro) (overdracht diverse cursussen naar 

kunstacademie). 

 Daling ontvangsten uit doorfacturatie gas verenigingen De Brug (- 15.000,00 euro) (in functie van 

realiteit). 

 Daling ontvangsten uit verhuur feestmateriaal (- 15.000,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Daling ontvangsten sportkampen (- 75.000,00 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging ontvangsten toegangsgelden zwembad (+ 27.130,47 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging verkoop schoolbenodigdheden gemeentescholen Zwevegem (+ 112.500,00 euro) (zie 

toelichting link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen) 

 Stijging verkoop dranken gemeentescholen Zwevegem (+ 70.500,00 euro) (zie toelichting link 

facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen). 

 Stijging verkoop schoolbenodigdheden gemeenteschool Sint-Denijs  (+ 60.000,00 euro) (zie 

toelichting link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen) 

 Stijging verkoop dranken gemeenteschool Sint-Denijs (+ 16.200,00 euro) (zie toelichting link 

facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen). 

 Stijging verkoop schoolbenodigdheden gemeenteschool Klimop  (+ 46.500,00 euro) (zie toelichting 

link facturatie met de boekhouding van de gemeente bij rubriek Verbruikte goederen) 

 Stijging inschrijvingsgelden kunstacademie (+ 61.276,73 euro) (zie overdracht cursussen van dienst 

cultuur). 

 Stijging tussenkomsten van ouders in het toezicht (+ 40.500,00 euro). 

 

Fiscale opbrengsten 

Zie detail hoofdstuk 5.6. 

 

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

1.309.458,75 euro. De gemeente Zwevegem ontving in 2016 een negatieve afrekening onroerende 

voorheffing (betrekking op 2015) ten bedrage van 1.466.830,53 euro. De negatieve afrekening kon in 

hoofdzaak verklaard worden door een bezwaarprocedure ingesteld door de firma Betafence. Hierdoor werd 

voor betreffende firma niet ingekohierd voor de aanslagjaren 2014 en 2015. De aanslagjaren 2014 en 2015 

werden intussen ingekohierd door de Vlaamse belastingdienst, de effectieve doorstorting gebeurde in januari 

2017. Hierdoor kwam betreffende ontvangst ten goede van de rekening 2016, in het vorig meerjarenplan 

werd de ontvangst voorzien in boekjaar 2017. Dit is de verklaring voor de aanzienlijke daling in het huidig 

meerjarenplan. 

In 2017 werd de raming ingeschreven (inclusief compensatie voor materieel & outillage) zoals aangegeven 

door de Vlaamse belastingdienst. 
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De inkomsten uit aanvullende belasting op de personenbelasting blijven gelijk. In 2017 werd initieel de 

raming van de FOD Financiën ingeschreven: 7.450.638,29 euro, dit bleef ongewijzigd. 

De inkomsten uit motorrijtuigen blijven gelijk (raming van de Vlaamse belastingdienst). 

De inkomsten uit verspreiding kosteloos reclamedrukwerk dalen met 15.000,00 euro (periode 2017-

2019) in functie van realiteit. 

Er wordt jaarlijks 3.000,00 euro voorzien voor de belasting op nachtwinkels. 

De inkomst uit belasting op leegstand daalt met 45.000,00 euro voor de periode 2017-2019 op basis van 

realiteit. 

Er wordt jaarlijks 3.000,00 euro voorzien voor de ontvangsten uit “klassieke” GAS en 5.000,00 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): 

 Daling van de ontvangsten uit subsidies Talternatief (- 80.351,88 euro) (in functie van realiteit). 

 Stijging van de vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het  kader van PPS-

overeenkomsten (+ 183.564,84 euro) (het betreft de budgettaire vordering van de werkingssubsidie 

in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding van de Groene Kouter). 

  

Financiële opbrengsten 

De stijging kan verklaard worden door de intrestsubsidies (+ 402.865,17 euro). Dit betreft de budgettaire 

vordering van de rentesubsidie in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding van de Groene Kouter. 

 

INVESTERINGSBUDGET 

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

aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 2.137.384,84 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

UITGAVEN 

De uitgaven stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 2.704.096,69 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

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -7.189.026,17 -4.745.937,04 -3.948.557,00 -15.883.520,21

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -7.373.685,79 -6.630.168,03 -4.017.051,23 -18.020.905,05

Wijziging -184.659,62 -1.884.230,99 -68.494,23 -2.137.384,84

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

Uitgaven (VOOR) 9.302.661,58 6.805.937,04 9.100.293,00 25.208.891,62

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

Wijziging 537.962,11 1.820.567,29 345.567,29 2.704.096,69
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De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 

 Diverse overdrachten van 2016: afbraak woningen Avelgemstraat 151 (+ 7.253,95 euro), 

bijkomende (semi) industriële vaatwasser (+ 2.000,00 euro), investeringstoelagen aan kerkfabrieken 

(+ 144.947,10 euro), wegenis (+ 568.562,77 euro), voetpaden (+ 289.676,57 euro), schuilhokje 

stopplaats Knokke kerk (+ 1.538,82 euro), subsidies afkoppeling Stedestraat (+ 43.207,75 euro), 

containerpark - betaalzuil (+ 15.000,00 euro), kano, vensterbanken en topgevel OC De Brug (+ 

15.000,00 euro), drainage zijkant zwembad Keibeek (+ 10.000,00 euro), trajectbegeleiding 

zwembad Kortrijk-Zwevegem (aandeel 40%) (+ 34.931,46 euro), vernieuwing 50m en 25m stands 

schietstand (+ 20.000,00 euro), repetitielokaal JC De Brug (+ 3.261,84 euro), Transfo (+ 84.654,89 

euro), beheersplan Stenen Molen (+ 2.380,54 euro), speelpleintjes, speelstraten (+ 15.000,00 

euro), sportmateriaal (+ 12.223,53 euro), toelage dak tennis (+ 12.900,77 euro), toelage renovatie 

OC De Spoele Otegem (+ 10.792,17 euro) en resterende daken herstellen + luifel gemeenteschool 

Sint-Denijs (+ 58.404,02 euro).  

 De kredieten voor studie herinrichting dorpskernen (50.000,00 euro), aandeel gemeente in 

Ecovillage (90.000,00 euro) en krediet wegenis voor Bekaertstraat zijde Leanderhof (200.000,00 

euro) worden doorgeschoven naar 2018. 

 Daling uitgave voor aankoop van zitmaaiers (- 30.000,00 euro) en aankoop wagenpark (-13.000,00 

euro) (het bedrag in 2017 zal aangewend worden voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen 

ATD). 

 Er wordt 500.000,00 euro voorzien in 2018 voor het binnen-gebied Leopoldstraat (vergoeding aan 

Leiedal). 

 Stijging uitgave Rioact (+ 35.000,00 euro). 

 Stijging kapitaalsinbreng IMOG (+ 285.134,87 euro) (de goedgekeurde kapitaalverhoging IMOG 

2017-2019 was enkel in 2017 voorzien). 

 Er wordt 35.000,00 euro voorzien voor de omschakeling van de verwarmingsketel naar gas voor de 

voetbalkantine in Moen. 

 Er wordt in 2018 30.000,00 euro voorzien voor de terreinverlichting voetbal Heestert. 

 De kredieten voor restauratiedossiers 6 (400.000,00 van 2017 wordt doorgeschoven naar 2018 en 

2019) en 7 (320.000,00 euro wordt doorgeschoven van 2017 naar 2018) Transfo worden herschikt. 

 Het voorziene krediet voor dak- en schilderwerken Priesterage daalt met 25.000,00 euro tot 

15.000,00 euro en zal gebruikt worden voor de opmaak van het beheersplan. 

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) 6.954.654,04 6.025.937,04 2.805.293,00

Uitgaven (NA) 6.130.191,53 597.572,73 4.059.961,42 6.833.327,10 7.846.504,33 3.150.860,29

Wijziging -121.326,94 1.820.567,29 345.567,29

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 1.377.500,00 400.000,00 1.000.000,00

Uitgaven (NA) 1.035.859,09 2.451.775,91 1.758.432,08 1.605.803,13 400.000,00 1.000.000,00

Wijziging 228.303,13 0,00 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 471.240,00 230.000,00 200.000,00

Uitgaven (NA) 510.000,00 95.000,00 65.560,28 660.363,44 230.000,00 200.000,00

Wijziging 189.123,44 0,00 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 358.000,00 45.000,00 5.040.000,00

Uitgaven (NA) 610.000,00 5.079.968,81 594.862,77 45.000,00 5.040.000,00

Wijziging 236.862,77 0,00 0,00

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Uitgaven (VOOR) 141.267,54 105.000,00 55.000,00

Uitgaven (NA) 1.165,88 322.855,00 365.279,82 146.267,54 105.000,00 55.000,00

Wijziging 5.000,00 0,00 0,00
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 Het voorziene krediet voor de HS cabine Kouterschool daalt met 18.000,00 euro. 

 De voorziene kredieten voor de aanpassingswerken Stedestraat in functie van de verhuis van de 

Klimop worden verschoven naar een andere investeringsenveloppe. 

 Er wordt jaarlijks 3.000,00 euro budget voorzien voor aankopen informaticamaterieel 

kunstacademie. 

 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” kunnen we volgende overdrachten van 2016 

terugvinden: definitieve oplevering Harelbeekstraat (+ 30.000,00 euro), Stedestraat-Stokerijstraat (+ 

112.500,00 euro) en kiss & ride Kouterschool (+ 85.803,13 euro). 

 

In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” kunnen we volgende overdrachten van 

2016 terugvinden: Gemeentepark (+ 170.300,24 euro) en lelijke plekjes (Trimaarzate) (+ 18.823,20 euro). 

 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” kunnen we volgende overdrachten van 2016 

terugvinden: centralisatie kunstacademie in de Brug (+ 59.008,48 euro) en centralisatie De Brug - 

investeringssubsidie Calypso (+ 14.854,29 euro). Daarnaast wordt in 2017 163.000,00 euro voorzien voor de 

aanpassingswerken Stedestraat in functie van de verhuis van de Klimop (zie ook investeringsenveloppe 

Overig beleid). 

 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” kunnen we volgende overdracht van 2016 

terugvinden: infopunt Transfo (signalisatie + toegankelijkheid personen met een beperking) (+ 5.000,00 

euro). 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten stijgen na aanpassing meerjarenplan 2017-2019 met 566.711,85 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

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

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

Ontvangsten (VOOR) 2.113.635,41 2.060.000,00 5.151.736,00 9.325.371,41

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

Ontvangsten (NA) 353.302,49 -63.663,70 277.073,06 566.711,85
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De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 

 Diverse overdrachten van 2016: samenwerkingsovereenkomst 2013 - REG in jeugdlokalen (+ 

13.000,55 euro), subsidies Stenen Molen (+ 33.107,02 euro), subsidies Transfo (+  94.032,00 euro). 

 De subsidies Transfo worden herschikt (zie ook uitgaven). 

 De doorfacturatie van de terugvordering nieuwe cabine Ubuntu daalt met 26.000,00 euro. 

 Er wordt in 2018 12.000,00 euro subsidie voorzien voor de opmaak van het beheersplan Priesterage. 

 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” wordt de investeringssubsidie 

Harelbeekstraat (saldo) overgedragen van 2016 (+ 133.325,71 euro). 

 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” worden de vorderingen wegens prefinanciering 

investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen voor de periode 2017-2019 verhoogd met 223.106,07 

euro. Het betreft de budgettaire vordering investeringssubsidie in het kader van de 

beschikbaarheidsvergoeding voor de Groene Kouter. 

 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” kunnen we volgende overdracht van 2016 

terugvinden: infopunt, bezoeker parcours, wegenis, beplanting, signalisatie en speeltoestellen Transfo (+ 

86.973,00 euro). 

7.  Advies jaarrekening 2016 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt advies gevraagd voor de rekening 2016 van de kerkfabrieken. 

a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 13 februari 2017 

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 13.870,11  10.360,46  -3.509,65  

investeringen 0,00  3.267,00  3.267,00  

globaal resultaat 13.870,11  13.627,46  -242,65  

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) 1.786.300,00 2.060.000,00 1.174.000,00

Ontvangsten (NA) 634.027,57 1.497.000,00 377.732,42 1.857.799,57 1.922.000,00 1.374.000,00

Wijziging 71.499,57 -138.000,00 200.000,00

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 314.733,75 0,00 277.736,00

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

Wijziging 123.133,21 0,00 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

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

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

Wijziging 0,00 0,00 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 0,00 0,00 3.700.000,00

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

Wijziging 71.696,71 74.336,30 77.073,06

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 2017 2018 2019

Ontvangsten (VOOR) 12.601,66 0,00 0,00

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

Wijziging 86.973,00 0,00 0,00
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gemeentelijke toelage 65.133,52  90.203,09  25.069,57 

b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 13 februari 2017 

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 31.026,22  31.474,30  448,08  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 31.026,22  31.474,30  448,08  

gemeentelijke toelage 15.088,53  18.974,93 3.886,40  

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 24 januari 

2017 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 Verschil 

exploitatie 29.549,76  32.131,89  2.582,13  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 29.549,76  32.131,89  2.582,13  

gemeentelijke toelage 23.693,75  29.391,55  5.697,80  

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 2 februari 

2017 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 18.605,72  22.073,35  3.467,63  

investeringen -12.081,51  0,00  12.081,51  

globaal resultaat 6.524,21  22.073,35  15.549,14  

Gemeentelijke toelage 7.897,41  39.052,32  31.154,91  

e) Sint-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 22 februari 2017 en die zich als volgt 

voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 26.379,58  21.130,29  -5.249,29  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 26.379,58  21.130,29  -5.249,29  

gemeentelijke toelage 28.271,58  18.860,71  -9.410,87  

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 8 maart 2017 en 

die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 Verschil 

exploitatie 44.225,89  21.458,09  -22.767,80  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 44.225,89  21.458,09  -22.767,80  

gemeentelijke toelage 59.985,31  37.474,76  -22.510,55  
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g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 12 januari 

2017 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 18.397,70  11.039,44  -7.358,26  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 18.397,70  11.039,44  -7.358,26  

gemeentelijke toelage 40.430,40  30.610,82  -9.819,58  

 

8.  Goedkeuring jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

Balans 2012 2013 2014 2015 2016 
 

 
          

 
ACTIVA 4.509.371,28  3.836.559,41  3.715.651,86  3.655.717,11  3.667.524,83  

 

Vaste Activa 24.280,20  16.186,80  8.093,40  0,00  0,00  
 

Vlottende Activa (vord. en 

voorraden) 
601.836,76  83.631,36  11.667,56  59.666,95  28.478,56  

 

Vlottende Activa (liquide middelen) 196.288,64  87.785,53  84.945,14  23.114,36  104.120,43  
 

Vlottende Activa (overlopende rek) 3.686.965,68  3.648.955,72  3.610.945,76  3.572.935,80  3.534.925,84  
 

    
    

 
PASSIVA 4.509.371,28  3.836.559,41  3.715.651,86  3.655.717,11  3.667.524,83  

 

Eigen Vermogen 0,00  -12.568,93  -36.701,41  -15.227,38  35.893,25  (1) 

Schulden (LT) 3.838.409,83  3.747.970,66  3.657.531,49  3.567.092,34  3.476.653,18  
 

Schulden (KT) 670.961,45  101.157,68  94.821,78  103.852,15  154.978,40  
 

    
    

 
(1) = Dit positief EV is het gevolg van de opname in de balans van het positief resultaat uit de resultatenrekening 2016. 

 

        

 
rekening rekening rekening budget rekening 

  

Resultatenrekening 2013 2014 2015 2016 2016 
  

   
      

  
Bedrijfsopbrengsten 173.058,95  121.768,42  185.167,00  268.345,00  239.423,19  

  
Bedrijfskosten 134.642,72  98.478,98  118.865,65  119.010,00  146.060,80  

  
Bedrijfsresultaat 38.416,23  23.289,44  66.301,35  149.335,00  93.362,39  (1) 

 

   
      

  
Financiële opbrengsten 81,86  38,85  6,23  50,00  0,01  

  
Financiële kosten 50.067,68  47.460,77  44.833,55  42.334,69  42.241,77  

  
Financieel resultaat -49.985,82  -47.421,92  -44.827,32  -42.284,69  -42.241,76  (2) 

 

   
      

  
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
Uitzonderlijke kosten 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  
Uitzonderlijk resultaat 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

   
      

  
Verschuldigde belastingen -999,34  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

   
      

  
Winst / Verlies (-) -12.568,93  -24.132,48  21.474,03  107.050,31  51.120,63  

  

Gemeentelijke werkingstoelage 29.834,18  15.104,66  10.338,21  21.700,00  14.076,54  
  

Prijssubsidie PZ+ MZ 85.960,68  62.487,21  101.200,10  120.545,00  101.285,11  
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(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de daaraan 

gerelateerde prijssubsidies a rato van MZ 100% en PZ 160%) en anderzijds de exploitatiekosten, zijnde vnl. aankopen drank,  

aflossing huurlast, erelonen revisor, energiekosten en onderhoudskosten. 
   

(2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen intresten uit beleggingen en liquide middelen en de te  

betalen bankkosten, en vnl. anderzijds de inboeking van de intrestlasten afgesloten lening. 
  

 

9.  Goedkeuring jaarrekening 2016 vzw Transfo. 

Balans 2012 2013 2014 2015 2016 
 

 
          

 
ACTIVA 61.012,58  25.928,82  64.744,72  33.429,80  12.908,03  

 
Vaste Activa 2.690,07  2.353,81  2.017,55  1.681,29  1.345,03  

 
Vlottende Activa (klanten) 45.162,34  18.286,48  61.157,12  9.482,80  1.035,50  

 
Vlottende Activa (liquide middelen) 13.160,17  5.288,53  1.570,05  22.265,71  10.527,50  

 

    
    

 
PASSIVA 61.012,58  25.928,82  64.744,72  33.429,80  12.908,03  

 
Eigen Vermogen 53.841,79  -30.363,65  -6.472,36  2.746,44  -18.517,96  (1) 

Schulden (leveranciers) 7.170,79  56.292,47  71.217,08  30.683,36  31.425,99  
 

    
    

 
(1) = Deze daling betreft de opname van het negatief resultaat resultatenrekening 2016. 

   

        

        

 
rekening rekening rekening budget rekening 

  

Resultatenrekening 2013 2014 2015 2016 2016 
  

   
      

  
Bedrijfsopbrengsten 206.529,29  135.396,16  149.874,10  145.000,00  149.878,22  

  
Bedrijfskosten 290.596,99  111.549,01  140.649,78  144.037,00  169.217,29  

  
Bedrijfsresultaat -84.067,70  23.847,15  9.224,32  963,00  -19.339,07  (1) 

 

   
      

  
Financiële opbrengsten 118,05  97,23  1,98  0,00  0,09  

  
Financiële kosten 53,09  53,09  7,50  60,00  53,16  

  
Financieel resultaat 64,96  44,14  -5,52  -60,00  -53,07  (2) 

 

   
      

  
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00  0,00  21.000,00  9.000,00  9.000,00  (3) 

 
Uitzonderlijke kosten 0,00  0,00  21.000,00  9.000,00  9.000,00  

  
Uitzonderlijk resultaat 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  

   
      

  
Belastingen op het resultaat -202,70  0,00  0,00  0,00  -1.872,26  

  

   
      

  

Winst / Verlies (-) -84.205,44  23.891,29  9.218,80  903,00  -21.264,40  
  

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

       
 

(1) = Dit negatief resultaat in 2016 is vnl. het gevolg van de uitgaven doosletters duiktank en het plaatsen van 
signalisatietotems. 

(2) = Dit betreft het resultaat tussen de ontvangen intresten uit liquide middelen en de te betalen bankkosten. 
  

(3) = Dit bedrag betreft de aan de gemeente Zwevegem door te storten saldo provinciale subsidie omgevingswerken.  
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10.  Gaselwest - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering en jaarvergadering van 23 juni 2017. 

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

gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Gaselwest op 23 juni 2017 te 

Oudenaarde afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

11.  Figga - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 13 juni 2017. 

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

gemeente in de algemene vergadering van FIGGA.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van FIGGA  op dinsdag 13 juni 

2017 te Oudenaarde afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

12.  Leiedal - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 23 mei 2017. 

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

gemeente in de algemene vergadering van Leiedal.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Leiedal op dinsdag 23 mei 

2017 te Waregem afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

13.  WIV - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 28 juni 2017. 

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

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld 

Wevelgem-Bissegem (WIV).  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van WIV op 28 juni 

2017 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

14.  TMVW - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. 

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

gemeente in de buitengewone algemene vergadering van IC-TMVW.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de buitengewone algemene vergadering van IC-TMVW op 

vrijdag 28 oktober 2016 te Gent afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

Op de agenda van de buitengewone algemene vergadering staat als enig agendapunt ‘statutenwijziging’. 

15.  Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 

van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. - 

Voordracht bestuurder(s) en lid/leden adviescomité. - Aanstelling vertegenwoordiger.  

De gemeenteraad besloot in zitting van 24 oktober 2016 om deel te nemen aan een overlegorgaan tot 

oprichting van een dienstverlenende vereniging.  

De gemeenteraad duidde een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger aan in dat 

overlegorgaan. 
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Het overlegorgaan stelde aan de deelnemende gemeenten een oprichtingsbundel ter beschikking. 

De gemeenteraad van 27 maart 2017 keurde de oprichting goed van de dienstverlenende vereniging TMVS 

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) volgens de modaliteiten vastgelegd in de 

oprichtingsbundel. 

Overeenkomstig artikels 12 en 24 van de ontwerpstatuten van TMVS met betrekking tot de samenstelling 

van respectievelijk de raad van bestuur en de regionale adviescomités voor services moeten de 

vertegenwoordigers in deze organen worden aangeduid.  

Elke deelnemende gemeente heeft recht op minimum 1 vertegenwoordiger in elk van de organen.  

Per 10 A-aandelen mag een bijkomend vertegenwoordiger worden aangeduid in zowel de raad van bestuur 

als in de regionale adviescomités voor services.  

De gemeente Zwevegem beschikt over 4 A-aandelen en kan dus in elk van deze organen 1 

vertegenwoordiger aanduiden. 

16.  Goedkeuring jaarrekening 2016 en kennisname jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2017 

van de interlokale vereniging burensportdienst. 

De gemeente Zwevegem maakt sedert 26 maart 2007 deel uit van de interlokale vereniging 

‘Burensportdienst’, samen met de gemeentebesturen: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, 

Wielsbeke en Avelgem. Op 25 maart 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging 

van het ‘lidmaatschap’ in de interlokale vereniging Burensportdienst. 

De leden-gemeenten van de interlokale vereniging Burensportdienst leggen overeenkomstig het decreet 

intergemeentelijke samenwerking en de oprichtingsovereenkomst de jaarrekening ter goedkeuring voor aan 

de gemeenteraad. Het jaarverslag 2016 en het jaarprogramma 2017 worden ter kennisgeving voorgelegd. 

Het jaarverslag is een samenvatting van de genomen acties. Het verslag bevat gegevens over de  

samenstelling van de vereniging en de verschillende bijeenkomsten. 

17.  Subsidiereglementen jeugd. - Aanpassing principes 'Groene stekker', formulier 'toelage 

voor huur, energie en verzekering' en reglement 'toelage voor de werking van jeugd- en 

jongerenverenigingen'. 

De dienst jeugd evalueert jaarlijks de reglementen m.b.t. toelagen voor het jeugdwerk.  

Op basis van de evaluatie is het aangewezen om de principes in het kader van de uitreiking van de ‘groene 

stekker’ aan te passen en het formulier ‘toelage voor huur, energie en verzekering’ aan te vullen met een 

bijkomende rubriek waar de vereniging energiebesparende maatregelen kan aangeven. De criteria voor de 

uitreiking van de jaarlijkse ‘Groene stekker’ zijn namelijk een beetje in de vergetelheid geraakt. 

Daarenboven is het noodzakelijk om het reglement voor jeugd- en jongerenvereniging aan te passen. 

Groepen die activiteiten organiseren voor een goed doel, acties naar maatschappelijk kwetsbaren, 

activiteiten met een preventieve of duurzame boodschap, acties in het kader van algemene veiligheid 

(brandoefening tijdens de werking, fluoactie met ganse vereniging,...)  krijgen voortaan 100 extra punten 

per actie.  Fuiven en andere winstgevende activiteiten komen hier niet voor in aanmerking. 

Voor kadervorming krijgt de vereniging nog steeds 75 punten per aanwezige deelnemer, maar daarnaast 

wordt ook een bonus toegekend op het einde van het werkjaar, op basis van het percentage van de totale 

leidingsploeg dat het voorbije werkjaar vorming volgde.   

18.  Opheffen leeszaalreglement en goedkeuren archiefreglement. 

Eind 2014 werd een leeszaalreglement goedgekeurd in de gemeenteraad.  
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Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit leeszaalreglement af te schaffen en te vervangen door een 

archiefreglement.  

Een leeszaalreglement regelt enkel de modaliteiten rond het gebruik van de leeszaal, terwijl een 

archiefreglement ook de regels opneemt inzake de toegankelijkheid en de raadpleging van de 

archiefbescheiden.  

Een archiefreglement maakt de gebruiker ook bewust van de regel- en wetgeving over de persoonlijke 

levenssfeer, over de auteursrechten en over de toegang en de openbaarheid van archiefstukken.  

Hierdoor is de kans kleiner dat hij/zij inbreuken tegen die wetgeving begaat.   

19.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het geplande woonproject 

Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met ontsluiting naar de Hinnestraat te 

Zwevegem, nl. "VANHEMMENS HOEVESTRAAT", "BOERDERIJSTRAAT" en "JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT". 

Op het grotendeels onbebouwde binnengebied van de gewestweg N391 (Oudenaardsesteenweg), 

Luipaardstaat, Hinnestraat en Harelbeekstraat te Zwevegem, is het woonproject Losschaert gepland met 

ontsluiting naar de Hinnestraat. 

Binnen dit woonproject wordt de wegenis als volgt voorzien: twee hoofdontsluitingen naar de Hinnestraat en 

daartussen een centrale as. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd definitief de straatnaam “VANHEMMENS HOEVESTRAAT” toe te 

kennen aan de eerste hoofdontsluiting, vanaf de Hinnestraat ter hoogte van de woning nr. 60, met op het 

einde rechts een pijpenkop; de straatnaam “BOERDERIJSTRAAT” toe te kennen aan de tweede 

hoofdontsluiting vanaf de Hinnestraat ter hoogte van de woning nr. 14A, met op het einde aan de linkerkant 

een aftakking naar de bestaande woningen Hinnestraat nrs. 26 en 28 en de straatnaam “JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT” te geven aan de centrale as (gelegen tussen de twee vernoemde 

hoofdontsluitingen vanaf de Hinnestraat) met latere doortrekking. 

20.  Goedkeuring planologisch attest horecazaak De Geit. 

De horecazaak De Geit, Zwevegem heeft op 27 oktober 2016 een aanvraag planologisch attest ingediend. 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, 

aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.   

Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van 

het bedrijf. Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of 

niet.  

De horecazaak vraagt in het planologisch attest volgende elementen aan: 

 regularisatie van de reeds bestaande veranda, terras en verhardingen;  

 afbraak van de overdekte buitenbar; 

 kwalitatieve fietsenstalling; 

 verbetering van de landschappelijke integratie; 

 aanleg van een landschappelijk geïntegreerde groen parking ( in totaal 60 parkeerplaatsen). 

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.  

Het advies van het provinciebestuur West-Vlaanderen en het Departement Landbouw en Visserij was 

ongunstig.  

Het advies van Ruimte Vlaanderen en de GECORO was gunstig.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het planologisch attest gunstig te beoordelen onder volgende 

randvoorwaarden: 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 22 mei 2017                                                                         pagina 25 

 de buitenbar (houten constructie) moet worden afgebroken vooraleer een stedenbouwkundige aanvraag tot 

regularisatie van de veranda en het terras kan worden ingediend; 

 het aanpalende weiland kan gebruikt worden als onverharde overloopparking (35 plaatsen) voor bezoekers 

van de horecazaak; het weiland kan echter niet als parking worden bestemd of ingericht; het natuurlijk 

aspect van de weide moet intact blijven; 

 bij de eerste stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een kwalitatieve en voldoende ruime 

onoverdekte fietsstalplaats voorzien te worden.  

21.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het bekleden van 

arduindorpels in OC De Brug. 

Er is een probleem met waterinsijpeling ter hoogte van de arduindorpels op de achterzijde van de gevel van 

het ontmoetingscentrum De Brug. Een duurzame oplossing is het bekleden van de bestaande dorpels met 

een aluminium plooiwerk. 

Er zijn al een paar raamdorpels zo uitgevoerd en dit lijkt het probleem op te lossen. De opdracht wordt door 

de dienst gebouwen geraamd op 8.500 euro exclusief btw of 9.800,50 euro inclusief deels 6 %, deels 21 % 

btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

22.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem. -  Deel A: restauratie 

machinezaal en ketelzaal - fase: verwarming pompenzaal. 

De Pompenzaal in Transfo wordt steeds meer verhuurd.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld verwarming te voorzien in de zaal. 

De ontwerper, Coussée & Goris Architecten bvba maakte een bestek op met een totale raming van 

44.671,66 euro exclusief btw of 54.052,71 euro inclusief 21 % btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 

23.  Goedkeuring aangepast ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren 

van renovatie- en herinrichtingswerken in site Transfo te Zwevegem - RDVIII : 

Restauratie van de gevels van het Nieuw Transfogebouw. 

Voor deze restauratiewerken aan een beschermd gebouw kan van de Vlaamse regering een 

restauratiepremie verkregen worden met volgende lastenverdeling : 80 % ten laste van het Vlaams gewest 

en 20 % ten laste van de gemeente. Aan de ontwerper werd gevraagd om het dossier RD VIII te herwerken 

in functie van de nieuwe bestemming van dit gebouwgedeelte (kantoren), hetgeen enkele kleine 

aanpassingen met zich meebrengt.  

De plannen, meetstaat en bestek zijn aangepast. De raming van dit ontwerp bedraagt 1.033.850,62 euro 

excl. btw, waarvan 984.493,46 euro excl. btw in aanmerking komt voor de berekening van premies (= 

restauratief gedeelte).  

Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van open aanbesteding. 

24.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

dakherstellingswerken in Theatercentrum Zwevegem. 

De dakgoten van de theaterzaal moeten hersteld worden. Er zijn recentelijk waterinsijpelingen geweest.  

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de goten te vernieuwen en op te frissen.  

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen een bestek opgemaakt met een totale raming van 

21.100 euro exclusief btw of 25.531 euro inclusief 21 % btw verlegd.  
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Er wordt voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

25.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor de aankoop van 2 grote 

zitmaaiers ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de vervanging van 2 zitmaaiers voor het maaien 

van grote grasterreinen.  

Er werden verschillende types zitmaaiers getest, waarbij gelet werd op wendbaarheid, snelheid, flexibele 

hoogte instelling, maaioppervlak en maaien in moeilijke omstandigheden (nat, lang gras…). 

Als machine met de beste prijs/kwaliteitsverhouding komen de zitmaaiers met een werkbreedte van 180 cm 

als beste koop naar voren. Het extra maaioppervlak van de grote maaiers tot 320 cm wegen niet op tegen 

de grote meerkost en het verlies aan wendbaarheid en moeilijkere hoogte instelling. 

Er zouden 2 zitmaaiers worden aangekocht met een werkbreedte van ca. 180 cm, aandrijving en besturing 

via de 4 wielen.  

De dienst publieke ruimte raamt de aankoop op 102.245 euro inclusief btw, waarbij wordt voorgesteld om 

de opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure met gunningscriteria.  

De dienst publieke ruimte zal uiteindelijk een keuze maken uit de beste alternatieven op basis van de 

gunningscriteria. 

26.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 24 april 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


