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* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 18 september 2017 van de algemene vergadering ouderenadviesraad; 

 d.d. 19 september 2017 van de Minaraad; 

 d.d. 19 september 2017 van de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid; 

 d.d. 11 oktober 2017 van de algemene vergadering adviesraad voor groen en bebloeming. 

1.  Kapitaalverhoging FIGGA n.a.v. splitsing. 

De gemeente Zwevegem is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.  

De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende 

strategische participaties aan. In uitvoering van het splitsingsvoorstel van FIGGA naar ZEFIER (belangen in 

hernieuwbare productie) en GASELWEST (belangen in Publigas en Publi-T) dient een beperkte 

kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande kapitaalverhogingen doorgevoerd te worden, 

deze maken deel uit van de opschortende voorwaarden. 

De gemeente werd opgeroepen om in te tekenen op een kapitaalverhoging van FIGGA per aangetekend 

schrijven d.d. 16 oktober 2017. 

FIGGA stelt voor om de reserves te incorporeren en de rekening-courant te liquideren. 

De Raad van Bestuur van FIGGA heeft op 11 oktober 2017 besloten om over te gaan tot een 

kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa. 

De kapitaalverhoging wordt georganiseerd om namens de gemeenten de aangehouden financieel vaste 

activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging 

zullen de overtollige reserves uitgekeerd worden bij wijze van tussentijds dividend. 

De gemeente Zwevegem tekent in op 4.685 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 117.125,00 euro. 

Voorgaande wordt volstort door incorporatie van reserves voor een bedrag van 117.125,00 euro. 

FIGGA wordt verzocht het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag naar aanleiding van incorporatie 

reserves en liquidatie rekening-courant voor een bedrag van 15,40 euro te storten aan de gemeente voor 31 

december 2017. 

De gemeente keurt de cash uitkering van reserves door FIGGA goed voor 31 december 2017 voor een totaal 

bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de gemeente Zwevegem hierin bedraagt 77.179,63 euro. 

2.  PSILON - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van dinsdag 12 december 2017. 

Psilon, de intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen houdt op 12 

december 2017 een buitengewone algemene vergadering. Op de agenda staat het werkprogramma 2018, de 

begroting 2018. 
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3.  IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 19 december 2017. 

Overeenkomstig het decreet van 6 juli 2001 in verband met de intergemeentelijke samenwerking, dient elke 

intercommunale de goedkeuring te vragen aan haar leden voor de werkingspunten van het komend jaar.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering van de intercommunale Imog op 19 december 2017 te Harelbeke met als agendapunten onder 

meer de strategie, het beleidsplan, actieplan 2018 en de begroting 2018.  

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

algemene vergadering van 20 december 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te keuren en 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 20 

december 2017 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

5.  Bepalen aanschafprijs van een wijk-werkcheque. 

Vanaf 1 januari 2018 sluiten we aan bij W13 als organisator van het wijk-werken. Het besluit van de 

Vlaamse regering betreffende wijk-werken stelt dat de gemeenten de aanschafprijs van de wijkwerkcheques 

in consensus bepalen. 

Er mag geen onderscheid gemaakt worden in de aanschafprijs per type gebruiker of type activiteit. De 

aanschafprijs bedraagt minimaal 5,95 euro,  maximaal 7,45 euro. 

De beschikbare middelen vanuit de wijk-werkcheques worden integraal ingezet voor de begeleiding van de 

wijkwerkers tijdens hun traject naar werk. 

De stuurgroep Wijkwerken heeft in zitting op 11 oktober eensgezind de aanschafprijs van 7,45 euro 

voorgedragen. 

6.  Goedkeuring samenwerkingsakkoord SVK De Poort. 

Sinds 2015 heeft Sociaal VerhuurKantoor (SVK) De Poort vzw (Kortrijk) een 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Avelgem en 

Spiere Helkijn. 

Zwevegem wil ook een samenwerkingsakkoord afsluiten voor de periode 2018-2020. 

Met dit samenwerkingsakkoord wil de gemeente samen met SVK De Poort inzetten op: 

- Actieve prospectie en inhuurname van SVK patrimonium  

- Kwaliteit van het SVK patrimonium  

- Huurdersbegeleiding en afstemming met sociale dienst OCMW 

Welke woningen? 

Het samenwerkingsakkoord is niet van toepassing op de huidige eigendommen van OCMW (eigen 

woningen, doorgangswoningen, crisisopvang, LOI, huurwoningen Eigen Haard). Ook niet op de 2 

woningen binnen het W13 project krachtpunt wonen.  

Er wordt voorgesteld het samenwerkingsakkoord af te sluiten voor nieuwe  privéwoningen die worden 

aangeboden als sociale huurwoning. Bij dergelijk aanbod zullen de eigenaars worden doorverwezen 

naar vzw De Poort.  

Dit sluit aan bij de basisgedachte van een SVK: woningen inhuren op de private markt en 

doorverhuren aan kansarme burgers. 
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De samenwerkingsovereenkomst biedt een meerwaarde voor de burger en voor de kansarme huurder 

omdat het gaat over het ontwikkelen van een bijkomend aanbod aan sociale huurwoningen.  

Kostprijs (per jaar) 

580 euro voor woningen met 2 of meer slaapkamers;  

450 euro voor woningen met 1 slaapkamer. 

7.  Goedkeuring van een huurovereenkomst met het Huis van het Kind. 

Het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning legt de regelgevende basis voor 

het erkennen en het subsidiëren van de samenwerkingsverbanden “Huizen van het Kind”. 

Ouders stellen zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kind. Er 

zijn heel wat organisaties en initiatieven die ouders en kinderen ondersteunen in het beantwoorden van deze 

vragen. Een Huis van het Kind is een lokaal netwerk dat al deze initiatieven bundelt. 

Elk lokaal bestuur en elke lokale actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning, kon initiatief 

nemen tot het organiseren van een Huis van het Kind.  

In 2014 was er in Zwevegem aftoetsing en overleg met de direct betrokken partners. Al deze partners waren 

het er over eens dat een concrete samenwerking op de werkvloer, met vzw Jongerenzorg als coördinator, in 

dit kader zeker een meerwaarde zou betekenen voor de Zwevegemse gezinnen. In zitting van 9 juli 2014 

verleende het college van burgemeester en schepenen principiële goedkeuring om - in het kader van Huis 

van het Kind Zwevegem - samen te werken met vzw Jongerenzorg als coördinator. 

Er werd ingezet op een samenwerking waarin verschillende partners elkaar versterken, en elk hun eigen 

bijdrage leveren om zo tot een sterker geheel te komen:  vzw Jongerenzorg Zuid West-Vlaanderen, VCLB 

Groeninge, CLB Mandel en Leie, Kind en Gezin, Kind en Preventie, Kraamzorg De Wieg, de Gezinsbond, 

Groep Ubuntu, Logo Leieland, OCMW en gemeente Zwevegem. 

Ons concept van het Huis van het Kind Zwevegem is uniek. Vooreerst is er de structuur van het Huis van het 

Kind. Bij ons wordt het Huis van het Kind getrokken door vzw Jongerenzorg.  

Dit concept geeft ons de mogelijkheid om een unieke visie te ontwikkelen, o.a. op de samenwerking tussen 

het preventieve welzijnswerk en het professionele hulpverleningslandschap. De afgelopen periode werd sterk 

ingezet op lokale netwerkopbouw en –versterking, de bekendmaking van het Huis van het Kind, en het 

aanbod dat via die weg ontsloten wordt. Hier werd ook de link met lokale armoedebestrijding gelegd. In dit 

kader is ons Huis van het Kind trekker van verschillende acties binnen het gemeentelijk actieplan armoede, 

die hun meerwaarde reeds bewezen: de Pamperbank;  het project huiswerkbegeleiding, zowel bij mensen 

thuis als op school, met vrijwilligers; het gericht informeren van kansengezinnen;…  

Een Huis van het Kind integreert opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en ontmoeting.  

Vandaag willen we met het Huis van het Kind dan ook meer gaan inzetten op een herkenbare ontmoeting- 

en ondersteuningsplaats voor ouders, een fysiek Huis van het Kind. 

Alle partners zijn hier vragende partij. Het zou de samenwerking nog sterker maken, nog efficiënter en het 

biedt tal van mogelijkheden naar het verder inspelen op de noden. 

De gewezen gebouwen van de school “De Klim-Op” zijn uiterst geschikt om de werking van het Huis van het 

Kind verder te ontplooien. Denken we maar aan ontmoetingsavonden rondom thema’s, bureau voor CLB’s, 

contactmomenten voor Kind en Gezin, de Pamperbank en de huiswerkbegeleiding... Dit zal zeker resulteren 

in een meerwaarde voor de bewoners, en onze meer kwetsbare gezinnen in het bijzonder. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het afsluiten van een huurovereenkomst ‘Huis van 

het Kind’, met de gemeente als verhuurder en de vzw Jongerenzorg, Driesstraat 6 te 8554 Sint-Denijs als 
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huurder, voor het gebouw (voormalig schoolgebouw) en bijhorend perceel grond, gelegen Theophiel 

Toyeplein 9A te 8550 Zwevegem. 

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur met aanvang op 1 december 2017 en voor 

een huurprijs van 1500 euro/maand, waar de energiekosten inbegrepen zijn. Na twee jaar zal een evaluatie 

gebeuren van de huurprijs rekening houdend met het reële verbruik van de energiekosten. 

8.  Goedkeuring statuten commissie bouwkundig erfgoed. 

In 2016 werd een afsprakennota goedgekeurd tussen de gemeente en Leiedal voor de opmaak van een 

actieplan bouwkundig erfgoed. De inventaris bouwkundig erfgoed, opgemaakt door de Vlaamse 

Gemeenschap in 2005, werd geactualiseerd en aan de panden werd een locuswaarde toegekend. De panden 

werden ingedeeld in 6 profielen: historisch Zwevegem, industrieel Zwevegem, Zwevegem in expansie, 

omgeving van spoorweg en Kanaal, dorpskernen en open ruimte. 

De commissie bouwkundig erfgoed werd nauw betrokken bij dit traject dat ook bepaalde participatieacties 

naar de bevolking toe impliceert. De inventaris met zijn criteria zal een instrument zijn dat als basis dient 

voor advies bij bepaalde bouwaanvragen. Daarom werden statuten opgesteld om de commissie bouwkundig 

erfgoed als officiële adviescommissie te bekrachtigen. De statuten bepalen de missie, de opdrachten, de 

samenstelling, de adviesvorming en de deontologie van de commissie bouwkundig erfgoed. Advies- en 

bouwaanvragen met betrekking tot bedoelde panden van de inventaris bouwkundig erfgoed met 

locuswaarde middel of hoog worden door de stedenbouwkundig ambtenaar steeds voor advies voorgelegd 

aan de commissie bouwkundig erfgoed. Een onderbouwd en geargumenteerd advies wordt binnen de 30 

dagen uitgebracht. Het college van burgemeester en schepenen zal, omwille van de wetgeving op de 

motiveringsplicht, zijn standpunt motiveren wanneer het afwijkt van het advies van de commissie 

bouwkundig erfgoed. 

9.  Principiële beslissing tot aankoop van gronden voor openbaar nut, gelegen nabij de 

Brouwerijstraat te Otegem, aan de Consoorten Reynaert. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de aankoop van grond om reden van 

openbaar nut in de omgeving van de Brouwerijstraat te Otegem, meer bepaald met het oog op de aanleg 

van een speelbos. 

De grond is eigendom van de Consoorten Reynaert, is 1,5 ha groot en ligt ter hoogte van de omloop van de 

Betafence cyclocross.  

De gemeente kan de gronden vrij van gebruik aankopen voor de prijs van 107.000,00 euro.  

De huidige eigenaar van de gronden neemt de prijzij ten bedrage van 1.250,00 euro/hectare ten haren 

laste. 

De vraag voor de aanleg van een speelbos is gedragen door de bevolking van Otegem. Het item stond 

prioritair als actiepunt op het lijstje van de dorpsraad Otegem.  

Inmiddels is er een voorontwerp met onder meer de functies van het bos. 

Het ontwerp is een vertaling van de vragen van de dorpsraad.  

Er is een kandidatuurstelling lopende via ANB voor het bekomen van een prijs in het kader van het project 

“Natuur in je buurt”. Per provincie zijn er maximum 2 gemeenten die een prijs van 50.000 euro kunnen 

bekomen.  
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10.  Leveren van turntoestellen 2017 ten behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem. - 

Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

Bij de keuringen van de turnzalen van de gemeentescholen Zwevegem werden tal van turntoestellen 

afgekeurd omdat ze niet meer bruikbaar zijn, of onveilig.  Het is dus nodig om te investeren in nieuwe 

turntoestellen voor de gemeentescholen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de 

aankoop van volgende loten :  Allerlei, Klimmateriaal, Matten en Springmateriaal.  De totale raming bedraagt 

30.000 euro BTW inclusief. 

11.  Aankopen van ICT-materiaal (hard- & software) 2018 ten behoeve van het 

gemeentebestuur Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. - 

Instap in het raamcontract "ICT opdrachtencentrale - stad Brugge. 

Momenteel wordt het benodigde ICT-materiaal (hard- & software) aangekocht via het ICT-raamcontract 

2013-2017 van Stad Kortrijk. 

Dit contract loopt af eind 2017.  Stad Kortrijk werkt aan de voorbereiding voor een nieuwe opdracht voor 

aankoop van ICT-materiaal, waarbij wij als openbaar bestuur opnieuw zullen kunnen aansluiten.  De timing 

om op 1 januari 2018 een nieuwe opdracht te gunnen zal echter niet gehaald worden. 

Om de periode tot gunning van een nieuwe opdracht door stad Kortrijk te overbruggen, kunnen wij 

aansluiten  bij het ICT-raamcontract dat werd gegund door stad Brugge. 

De aankopen van ICT-materiaal voor het jaar 2018 worden geraamd op een totaal bedrag van 301.050 euro 

BTW inclusief. 

12.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 oktober 2017 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


