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* Kennisname verslagen adviesraden. 

Het verslag: 

 d.d. 26 januari 2017 van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid; 

 d.d. 1 maart 2017 van de gemeentelijke adviesraad voor groen en bebloeming; 

worden ter kennisgeving voorgelegd aan de raadsleden. 

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

Op 23 februari 2017 zou de omgevingsvergunning in werking treden. Via een elektronische infobrief van de 

Vlaamse overheid op vrijdag 20 januari 2017 werd de dienst woon-en leefomgeving ingelicht dat de steden, 

gemeenten of provincies die evenwel de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, bij 

minister Schauvlieghe een uitzondering kunnen bekomen. Lokale besturen kunnen er dus voor kiezen om 

nog niet in te stappen en moesten daartoe individueel om uitstel vragen.  

Het college besliste in zitting van 6 februari 2017 om effectief uitstel te vragen tot uiterlijk 1 juni 2017 omdat 

er softwarematig nog heel wat diende te gebeuren. 

Op 23 januari 2017 was nog niet duidelijk  dat de gemeente uitstel zou moeten vragen en werd er in de 

beslissing houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen retributiereglement 2014-2019 vanuit 

gegaan dat de omgevingsvergunning in gemeente Zwevegem effectief zou toegepast worden op het 

moment van de inwerkingtreding  van het decreet van 25.04.2014, namelijk op 23 februari 2017.  

Ten gevolge van het uitstel moeten aanpassingen aangebracht worden aan hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van 

het algemeen retributiereglement zoals laatst goedgekeurd door de gemeenteraad van 23 januari 2017 en 

moet het belastingreglement inzake aanrekening op het afleveren van milieuvergunningen van toepassing 

blijven tot uiterlijk 31 december 2017. 

2.  Aanpassing gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op nachtwinkels. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aanpassing van het belastingsreglement op 

nachtwinkels. 

Het reglement werd door de gemeenteraad van 19 december 2016 goedgekeurd, maar moest omwille van 

opmerkingen van de toezichthoudende overheid (Agentschap Binnenlands Bestuur) worden aangepast: 

zowel de motivering van het besluit als het reglement zelf. 

In de aanpassing wordt verwezen naar het fiscale financiële doel, de motivering wordt inhoudelijk uitgebreid 

en er worden aanpassingen doorgevoerd om in overeenstemming te zijn met het decreet van 30 mei 2008 

en andere toepasselijke regelgeving (definitie nachtwinkels). 

De nieuwe regeling wordt uitgevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 t.e.m. 31 december 

2019.  

3.  Aanpassing gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op de huis-aan-

huis-verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten. 

Het gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet 

geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten wordt aangepast. De aanwijzing van de 
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belastingplichtige wordt duidelijker geformuleerd in artikel 3 en de nummering van artikel 5 wordt 

gecorrigeerd. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:  

“De belastingplichtige is gehouden spontaan binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte te 

doen aan het gemeentebestuur en de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte gebeuren voor een periode van hoogstens 3 maanden. 

Bij gebrek aan een tijdige aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens het forfaitair bedrag zoals omschreven in artikel 4, 

onverminderd recht van bezwaar en beroep. Alvorens over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de 

belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om 

gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van 

bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een 

termijn van dertig dagen, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de betekening 

om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

De boete mogelijkheid bij een niet spontane aangifte is geschrapt, want dit werd in de praktijk nog nooit 

toegepast.  

4.  Aanpassing gemeentelijk reglement voor het opmaken van de inventaris leegstaande 

woningen en/of gebouwen.  

Het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals goedgekeurd in het 

Vlaamse parlement op 5 oktober 2016, heeft de volledige leegstandsregeling grondig gewijzigd. Dit decreet 

is in werking getreden op 23 december 2016. 

Er werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan het grond- en pandendecreet inzake bepalingen over de 

leegstand van gebouwen en woningen: de gemeenten “kunnen” er voortaan voor kiezen om een 

leegstandregister bij te houden en er is een volledige opheffing van de regeling van de leegstandsheffing. 

De lokale besturen beschikken bijgevolg over de volledige beleidsvrijheid om invulling te geven aan hun 

leegstandsbeleid.  

Dit leidt ertoe dat de gemeenten nu wel zelf moeten beschikken over een eigen leegstandsreglement wat 

betreft de procedure van opname percelen in het leegstandregister en de betwistingen terzake. De 

gemeente Zwevegem beschikt al over een eigen leegstandsreglement. De laatste aanpassing werd 

goedgekeurd  in de gemeenteraad van 23 maart 2015. 

In het reglement zelf moeten geen aanpassingen worden doorgevoerd. 

Wel dient de motivering aangepast te worden.  

5.  Aanpassing gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of 

woningen die opgenomen zijn in het register leegstand. 

Het decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals goedgekeurd in het 

Vlaamse parlement op 5 oktober 2016, heeft de volledige leegstandsregeling grondig gewijzigd. Dit decreet 

is in werking getreden op 23 december 2016. 

Er werden belangrijke wijzigingen aangebracht aan het grond- en pandendecreet inzake bepalingen over de 

leegstand van gebouwen en woningen: 

- De gemeenten “kunnen” er voortaan voor kiezen om een leegstandregister bij te houden. 

- De volledige opheffing van de regeling van de leegstandsheffing. De lokale besturen beschikken bijgevolg 

over de volledige beleidsvrijheid om invulling te geven aan hun leegstandsbeleid.  

Het gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op gebouwen en/of woningen die opgenomen 

zijn in het register leegstand wordt aangepast: de verwijzing naar het opgeheven kamerdecreet wordt 
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geschrapt, er wordt verwezen naar de laatste versie van het gemeentelijk reglement voor de inventarisatie 

van leegstaande woningen en/of gebouwen, artikel 2 (verwijzing naar decreet Grond- en Pandenbeleid) 

wordt geschrapt, aanpassing aan de eerste paragraaf van artikel 3 (toevoegen van de aanslagjaren) en de 

verwijzing naar het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 7) wordt gecorrigeerd. 

6.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader 

van gegevensuitwisseling. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

goed te keuren. 

Met die overeenkomst kan de gemeente een lijst bekomen van de personen die vanaf 1 januari 2017 de 

voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. 

Zodoende kan de gemeente, overeenkomstig de goedgekeurde belastingreglementen, de verminderingen 

toestaan aan de rechthebbenden. 

De belastingschuldigen die hiervoor in aanmerking komen, hebben wat de milieubelasting betreft, recht op 

een vermindering van 25,00 euro. 

7.  Principebeslissing tot straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straat binnen de 

geplande verkaveling door de NV IMBOS, meer bepaald een zijstraat van de Driesstraat 

tussen de woningen met huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs, namelijk "MARCEL 

VANDEWALLESTRAAT". 

In de gemeenteraad van 13 juli 2009 is het wegenistracé goedgekeurd betreffende de aan te leggen straat 

binnen de geplande verkaveling van de NV IMBOS gesitueerd aan de onpare kant tussen de bestaande 

woningen met huisnummer 17 en 29 gelegen  langs de Driesstraat te Sint-Denijs. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 september 2009 de 

verkavelingsvergunning verleend aan de NV IMBOS. 

Hiervoor werd de procedure tot straatnaamgeving reeds opgestart en is er al een principebeslissing 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2009. 

Daarna werd het openbaar onderzoek georganiseerd, waarbij geen bezwaarschriften ingediend werden. 

Toen werden alle mogelijke beroepsprocedures doorlopen tegen de verleende verkavelingsvergunning, en 

uiteindelijk werd er door de Raad voor Vergunningsbetwistingen een beslissing genomen, waardoor dan pas 

duidelijkheid kwam dat de oorspronkelijke verkavelingsvergunning opnieuw geldig was. 

In 2016 besliste het college om door te gaan met de destijds gekozen straatnaam en hiervoor de procedure 

her op te starten. 

De nieuw aan te leggen straat binnen deze verkaveling, waaraan een straatnaam dient te worden gegeven, 

bestaat uit een hoofdweg, haaks op de Driesstraat, waarlangs 11 bouwloten voorzien zijn. 

Eveneens voorziet de verkaveling 6 loten langs de bestaande Driesstraat, waarvoor reeds een goedgekeurde 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de straatnaam “Marcel 

Vandewallestraat” aan de nieuw aan te leggen straat in de geplande verkaveling, een zijstraat van de 

Driesstraat tussen de woningen met huisnummers 17 en 29 te Sint-Denijs. 
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8.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een mobiliteitsstudie 

i.k.v. de verkenningsfase van het Complex Project 'verbeteren van de verkeerscomplexen 

Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in relatie met de 

omgeving'. 

Voor het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en voor de aanpak 

van de R8 in relatie met de omgeving wordt aan de betrokken gemeenten goedkeuring gevraagd voor een 

samenwerkingsovereenkomst inzake mobiliteitsstudie.  

Die studie moet leiden tot doorbraken in de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op het hoger 

wegennet in de regio.  

De procedure moet duidelijkheid bieden over welke ingrepen nodig of wenselijk zijn om tot een betere 

verkeersdoorstroming te komen in de streek. 

De eerste stap in elk complex project is de verkenningsfase. Daarom wordt nu een 

samenwerkingsovereenkomst voorgelegd aan de betrokken besturen. Op basis daarvan kan het complex 

project worden opgestart. 

De samenwerkingsovereenkomst regelt concreet de opmaak van een mobiliteitsstudie in de verkenningsfase 

van dit complex project. De overeenkomst wordt afgesloten tussen de Vlaamse overheid, de Provincie, 

Leiedal en de betrokken lokale besturen.  

Mobiliteitsstudie 

In de mobiliteitsstudie worden volgende zaken onderzocht: 

- Het detecteren, ontwerpen en ramen van mogelijke versnelde, kleine verkeerskundige ingrepen in 

afwachting van de definitieve optimalisaties (in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid en de 

verkeersleefbaarheid). 

- Het onderzoek naar de optimalisatie van het complex Kortrijk-Oost, het complex Kortrijk-Zuid (“het Ei”) en 

het complex Aalbeke, in relatie tot de overige bovenlokale weginfrastructuur in het projectgebied en voor 

het bepalen van de innames in de ruimtelijke ontwikkelingszones in de onmiddellijke omgeving ervan. 

De mobiliteitsstudie wordt gegund door de Vlaamse overheid.  

Het onderzoek moet uiterlijk voor 30 juni 2018 afgerond zijn. 

Engagement 

Alle partijen, waaronder dus ook de gemeente, verbinden zich ertoe om de mobiliteitsstudie actief te 

begeleiden. Dat is nodig om de timing te halen. Daarnaast verbinden de partijen er zich ertoe om vanaf de 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tot 30 juni 2018 het voorzorgsprincipe toe te passen in 

een afgebakende zone zodat mogelijke oplossingen niet gehypothekeerd worden. Tot slot engageert de 

gemeente zich ook - voorwaardelijk - om parallel aan de mobiliteitsstudie maatregelen te onderzoeken en zo 

mogelijk uit te voeren op het lokale wegennet als die bijdragen tot de doelstellingen van het complex 

project. 

De samenwerkingsovereenkomst heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

Het Vlaams Gewest is aanbestedende overheid en staat, overeenkomstig de wetgeving op de 

overheidsopdrachten, in voor de gunning van de opdrachten voor de studie.  

9.  Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS 

(Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 van het decreet van 

6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Alvorens een dienstverlenende vereniging op te richten volgens het decreet intergemeentelijke 

samenwerking moet een overlegorgaan worden opgericht om de voorbereidingen te doen. In de 

gemeenteraad van 24 oktober 2016 werd beslist om deel te nemen aan de voorbereidende werkzaamheden 
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in het overlegorgaan. Een vertegenwoordiger van de gemeente en een plaatsvervanger werden aangeduid 

in het overlegorgaan. 

Dit overlegorgaan heeft de voorbereidingen tot oprichting van een dienstverlenende vereniging afgerond en 

stelt aan de deelnemende gemeenten een bundel ter beschikking zodat kan worden overgegaan tot de 

effectieve oprichting. In deze bundel zitten onder meer een motiveringsnota, een bestuursplan, een 

ondernemingsplan voor een periode van zes jaar en een ontwerp van statuten. 

Door deel te nemen aan de dienstverlenende vereniging kunnen we als gemeente gebruik maken van hun 

aangeboden diensten. De vereniging treedt op als opdrachtencentrale en kan omwille van de schaalgrootte 

waarop zij hun overheidsopdrachten voeren, goede voorwaarden aanbieden aan de deelnemers van de 

vereniging. De gemeente kan volgens behoefte beroep doen op diensten en leveringen waarvan de 

procedure gevoerd werd door TMVS. 

Op basis van de stukken wordt aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd tot de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services). 

10.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan 

wegen in Zwevegem 2018 en 2019. 

Jaarlijks moeten we onderhouds- en herstellingswerken uitvoeren aan het wegennet van de gemeente 

Zwevegem. De werken leveren een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en het comfort van alle 

weggebruikers.  

Het gemeentebestuur wenst een ontwerper aan te stellen voor periode 2018-2019. 

Het ontwerpbureau moet een gedetailleerde planning van de werken opmaken. De uitvoering zal in fasen 

gebeuren. Het gemeentebestuur zal jaarlijks de lijst vaststellen van de uit te voeren werken op basis van de 

planning, de timing en de fasering. Het budget voor de wegenwerken wordt geraamd op 1.000.000 euro per 

jaar inclusief btw en inclusief ereloon. De opdracht zal gegund worden bij middel van een 

onderhandelingsprocedure. 

11.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het uitvoeren van 

herstellingswerken aan vensterbanken in gemeenteschool Sint-Denijs. 

Na een doorlichting van de onderwijsinspectie werd opgemerkt dat de vensterbanken ter hoogte van de 

grote speelplaats in de gemeenteschool Sint-Denijs in slechte staat zijn en moeten hersteld worden. Het 

niet-dragend metselwerk zit los en moet terug gemetst worden.  

De dienst gebouwen raamt de kosten op 16.960,00 euro incl. 6 % btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 

12.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het leveren en plaatsen van 

grafkelders en aanleg zone volle grond op begraafplaats Otegem 2017. 

Op de begraafplaats van Otegem is er nood aan bijkomende grafkelders voor zowel 2 als 3 personen. De 

zone voor het begraven in volle grond zou moeten uitgebreid worden. Volgens de meerjarenplanning 

begraafplaatsen 2014-2019, is er bijkomende capaciteit aan grafkelders voorzien voor uitvoering in 2017. 

Op de begraafplaats in Otegem ligt in blok V-V1 reservegrond voor het bijplaatsen van grafkelders. De 

dienst wegen en infrastructuur raamt de opdracht op 11.858,00 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld 

deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure.  
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13.  Goedkeuring nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een nieuwe code infrastructuurwerken.  

De gemeente en de netwerkbeheerders zijn partners bij de aanleg van infrastructuur in het gemeentelijk 

openbaar domein. Gemeentewerken en nutswerken onderling vergen continu afstemming en overleg. 

We hebben daarvoor sedert 2001 een code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen, met 

afspraken tussen de nutsbedrijven en de gemeente voor werken in het openbaar domein.  

De code moest geactualiseerd worden met aandacht voor volgende doelstellingen: kwaliteitsvol herstel, 

klachtenbehandeling, communicatie, een betere afdwingbaarheid en de vraag naar een minder hinder 

concept. Er ontstonden ook digitale tools: KLIP,KLIM,GIPOD…. die de afspraken uit de code kunnen 

ondersteunen. 

De code waarvoor nu goedkeuring wordt gevraagd aan de gemeenteraad werd geactualiseerd door de VVSG 

(Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de VRN (Vlaamse Raad voor Netwerkbeheerders). 

Nieuwe code 

De code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen wil zorgen voor een duurzaam beheer en 

inrichting van het openbaar domein en van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur. De code 

beoogt een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken (inclusief puntwerken) in het openbaar domein, een 

goed herstel van het openbaar domein na de nutswerken, een betere afstemming van werken, een betere 

communicatie, aandacht voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor 

meldingen en klachten.  

In de code staan afspraken over de handhaving ervan.  

De VVSG roept alle gemeenten en nutsbedrijven op om deze code te onderschrijven.  

Door een standaardisering van de afspraken zullen de nutsmaatschappijen de afspraken beter kunnen laten 

doorwerken in hun organisatie en zullen de afspraken beter kunnen afgedwongen worden bij de uitvoerders 

op het terrein.  

De Raad van Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten keurde de Code voor 

infrastructuur-en nutswerken langs gemeentewegen goed in de zittingen van 3 februari 2016 en 2 maart 

2016.  

Het is de bedoeling om de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen toepasselijk te 

maken op alle nutsbedrijven die werkzaam zijn op het grondgebied van onze gemeente. 

14.  Goedkeuring opdracht en gunning aankoop vrachtwagen ten behoeve van de dienst 

publieke ruimte en bijhorend onderhoudscontract. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van een nieuwe vrachtwagen, in plaats 

van de Scania P380 (bouwjaar 2007), waaraan veel kosten zijn.  

De aankoop van een nieuwe vrachtwagen was gepland in 2020, voor 250.000 euro. 

We kunnen de meerjarenplanning wijzigen en de vrachtwagen eerder aankopen, gezien de aankoop van de 

dienstwagens wordt uitgesteld.  

De nieuwe vrachtwagen zal exclusief worden gebruikt door de dienst publieke ruimte en is geconfigureerd 

voor dit gebruik. De aankoop van deze vrachtwagen met aangepaste opbouw gebeurt via een 

raamovereenkomst van de Vlaamse overheid - Agentschap voor Facilitair Management (AFM) op basis van 

hun bijzonder bestek 2014/AFM/AO/25730. De raamovereenkomst werd toegewezen voor vrachtwagens van 

26 ton aan de firma MAN Truck & Bus nv, Brusselsesteenweg 409, te 1730 Kobbegem. Zowel de 

hoofdaannemer de firma MAN als de onderaannemer voor de opbouw, de firma Appelmans, beschikken over 

dealers en werkplaatsen in de onmiddellijke omgeving voor de dienst na verkoop (Waregem – Gullegem). De 
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opdracht "Aankoop van een vrachtwagen voor de dienst publieke ruimte” wordt gegund tegen het 

nagerekende bedrag van 215.932,97 euro inclusief 21% btw. 

15.  Goedkeuring opdracht en projectovereenkomst voor het plaatsen van fotovoltaïsche 

panelen op dak Gemeentepunt. 

Om het E-peil en de energiekost voor elektriciteit in het Gemeentepunt te verlagen, wenst de gemeente 

zonnepanelen te plaatsen op het dak. Om de zonnepanelen te kunnen installeren moet de meetinstallatie in 

cabine 16273 worden aangepast. De bestaande meetinstallatie kan niet meer worden uitgebreid waardoor 

het noodzakelijk is om de cabine zelf uit te breiden. Eandis wordt aangeduid als opdrachtencentrale en heeft 

voor de uit te voeren werken een raming en een contractvoorstel tot projectcoördinatie opgemaakt voor een 

bedrag van 302.685,21 euro incl. btw. 

16.  Goedkeuring opdracht en projectovereenkomst voor renovatie middenspanningscabine 

Stedestraat te Zwevegem. 

De gemeente Zwevegem heeft, in navolging van het KB van 4 december 2012 een risico-analyse uitgevoerd 

van de middenspanningscabines op ons grondgebied. 

Na de risicobeoordeling door de externe dienst voor technische controle blijkt dat het aangewezen is om de 

private middenspanningscabine in de Stedestraat 39 te Zwevegem volledig te renoveren om terug te 

voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De studiedienst van Eandis heeft een contractvoorstel 

geformuleerd om deze renovatie uit te voeren en om in te staan voor de projectcoördinatie met een raming 

van 49.030,22 euro incl. btw.  

17.  Goedkeuring opdracht en projectovereenkomst voor renovatie middenspanningscabine 

Hendrik Consciencestraat 28 te Zwevegem. 

In het kader van de risico-analyses is ook gebleken dat de private middenspanningscabine in de Hendrik 

Consciencestraat 28 a volledig moet worden gerenoveerd om terug te voldoen aan de geldende 

veiligheidsvoorschriften. De studiedienst van Eandis heeft een contractvoorstel geformuleerd om deze 

renovatie uit te voeren en om in te staan voor de projectcoördinatie met een raming van 49.030,22 euro 

incl. btw.  

18.  Goedkeuring opdracht en projectovereenkomst voor renovatie middenspanningscabine 

Blokkestraat 29A te Zwevegem. 

Na de risicobeoordeling door de externe dienst voor technische controle (cfr risco-analyses in opdracht van 

KB) blijkt dat het aangewezen is om de private middenspanningscabine  B14 aan de kantoorgebouwen van 

Ubuntu volledig te renoveren om terug te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De studiedienst 

van Eandis heeft een contractvoorstel geformuleerd voor de vernieuwing.  

Eandis zou instaan voor de projectcoördinatie. De kosten worden geraamd op 55.781,82 euro incl. btw.  

Na uitvoering van de werken zal de kost worden teruggevorderd bij de VZW groep Ubuntu gezien de cabine 

aan hen in erfpacht werd gegeven. 

19.  Regularisatie besluit gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring 

van de wijzigingen rechtspositieregeling.  

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel werden laatst goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 19 december 2016. Op datum van 6 februari 2017 heeft de gemeente een brief ontvangen 

van het Agentschap Binnenlands Bestuur waarbij de artikels 220, punt 2 en 221, punten 4 en 5 van de 
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rechtspositieregeling geschorst worden. Binnen de termijn van 60 dagen die ingaat op de derde dag die 

volgt op de verzending van het schorsingsbesluit moet de gemeenteraad beslissen om het geschorste besluit 

in te trekken, gemotiveerd te rechtvaardigen of aan te passen.  

De geschorste bepalingen gaan over de modaliteiten rond het toekennen van het Vlaams Zorgkrediet: 

 Artikel 220 punt 2: het personeelslid met minder dan 12 maanden graadanciënniteit wordt uitgesloten 

van het voordeel van het Vlaams Zorgkrediet 

 Artikel 221 punt 4: de secretaris kan de omvang van het verlof beperken tot 20% van een voltijds 

equivalent om redenen die inherent zijn aan de goede werking van de dienst 

 Artikel 221 punt 5: de secretaris kan een minimumduur en/of maximumduur opleggen, binnen de 

algemene grens van artikel 8 en 9 van het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot 

toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de bepalingen in artikel 220, punt 2 en artikel 221, punten 4 en 5 

van het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende de goedkeuring van de wijzigingen 

van de rechtspositieregeling, in te trekken.  

20.  Autonoom Gemeentebedrijf: ontslag van een lid van de raad van bestuur en aanstelling 

van een nieuw lid. 

In de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

(AGB) samengesteld. Voor de fractie N-VA werd onder andere dhr. Gunther Steen aangeduid voor de duur 

van de legislatuur. Dhr. Gunther Steen is niet langer actief binnen de N-VA waardoor de N-VA fractie het 

wenselijk vindt om hem te vervangen door een actief lid. Overeenkomstig artikel 8 van de statuten van het 

AGB kan de gemeenteraad ten allen tijde, eigenmachtig en soeverein een bestuurder ontslaan zonder enige 

vergoeding te voorzien of te betalen. 

In de plaats van dhr. Gunther Steen wordt dhr. Ewout Goudsmedt, wonende Keiberg 11 te Moen 

voorgedragen als kandidaat.  

21.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

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


