
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 JULI 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Brigitte Desmet, raadslid 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur. 

 

 

* Mededeling. 

Vooraleer de agenda aan te vangen geeft de Burgemeester-voorzitter kennis van het schrijven d.d. 12 juli 

2017 van raadslid Raf Deprez die, namens CD&V vraagt om volgend punt aan de agenda toe te voegen: 

“Dossier nieuwe school Heestert.” 

De raad verklaart zich EENPARIG akkoord om dit punt te behandelen onder agendapunt V1 in openbare 

zitting. 

Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werd aan de raadsleden een aanvullende agenda bezorgd. 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

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

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

1.  Kennisname jaarrekening W13. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43 

Juridische grond 



-  Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

-  Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

- OCMW-decreet 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 betreffende goedkeuring van het besluit van de OCMW-

raad van 13 januari 2015 betreffende oprichtingsbesluit regionaal samenwerkingsverband OCMW's (W13) 

en goedkeuring van de statuten W13. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening 2016 van W13. 

Motivering 

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

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

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

BESLUIT 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2016 van W13. 

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

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

- De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. 

- Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid. 

- Het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) met latere wijzigingen. 

-  Het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne (Vlarem II) met latere wijzigingen. 

-  Het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 

gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en alle latere wijzigingen. 

-  Het besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder, alsook van de 

verhouding waarin het Vlaamse gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering 

door de gemeenten van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling 

van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van de subsidiëringsprogramma’s. 

- De omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 31 juli 1996 met betrekking 

tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele 

voorbehandelingsinstallaties; 

-  De omzendbrief van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling van 19 december 1996 met 

betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van kleinschalige 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

-  De verplichting die sinds 1 juli 1999 rust op nieuwbouw en vernieuwbouw voor het gescheiden aanbieden 

van het afvalwater en hemelwater ter hoogte van de rooilijn. 



-  De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 

buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals vastgesteld door de 

Vlaamse regering op 1 oktober 2004. 

-  Het Ministerieel Besluit van 24 juni 2008 betreffende de vaststelling van het zoneringsplan van de 

gemeente Zwevegem. 

-  Het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2015 met goedkeuring van de 

stroomgebiedsbeheerplannen 2016-2021 voor de Schelde en de Maas. De herziene zoneringsplannen en de 

gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP) maken hiervan integraal deel uit 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006 betreffende goedkeuring van de overeenkomst tussen 

de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de gemeente Zwevegem, betreffende de 

sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2009 betreffende vaststelling  gemeentelijk subsidiereglement 

voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2017 betreffende goedkeuring van het takenpakket RIOPACT 

2017 in het kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk 

rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

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

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

via gracht of riool.  

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

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

individueel te optimaliseren buitengebied. Een eigen waterzuivering of individuele behandelingsinstallatie 

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

geplaatst worden.  

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

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

prioritaire IBA’s. 

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

uitsluitend geplaatst wordt bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingswerken.   

Om de plaatsing van vooral de prioritaire IBA’s te activeren en te stimuleren is het aan te bevelen dat naast 

het geldende subsidiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 maart 2009, de gemeente de 

burgers ook de kans gaat bieden om in te stappen in een collectieve plaatsing en exploitatie van de IBA’s  

door de gemeente. 

De keuze blijft voor elke particulier om te kiezen voor collectieve plaatsing door de gemeente of zelf plaatsen 

met gemeentelijke subsidie. 

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

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

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

nemen en dit tegen een éénmalige aansluitingskost. 

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

saneringsbijdrage op de waterfactuur, deze gaat volledig naar de gemeente als compensatie voor de 

onderhoudskosten van de IBA. 



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

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

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

voor afkoppeling van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein, zoals goedgekeurd in de 

gemeenteraad van 23 maart 2009. 

De gemeente kan via de VMM subsidies van het Vlaams Gewest aanvragen voor collectief geplaatste IBA’s. 

Voor prioritaire IBA’s bedraagt de subsidie 3.500 euro, voor de gewone IBA is de subsidie 1.750 euro. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming ten laste 

gemeente excl. 

btw verlegd  

(btw riolering) 

2017 IE-OB 020000 224007 - 90.000,00 euro 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Definities 

1) Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet 

ontdoen. 

2) Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater, met de 

benaming regenwater wordt eveneens hemelwater bedoeld en omgekeerd. 

3) Huishoudelijk afvalwater: afvalwater afkomstig van: 

a) normale huishoudelijke activiteiten 

b) sanitaire installaties 

c) keukens 

d) het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt 

gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, onderwijsinrichtingen met of zonder 

internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en 

verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons 

e) wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend 

4) Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelstel 

bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor 

hemelwater. 

5) Individuele waterzuiveringsinstallatie of behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA): een 'mini' 

rioolwaterzuiveringsinstallatie die per perceel of per woning het vrijkomende huishoudelijk afvalwater 

zuivert 

6) Rode cluster volgens zoneringsplan : individueel te zuiveren gebied. 

Artikel 2  

De kosten voor de levering, plaatsing en onderhoud van de collectief geplaatste IBA zijn ten laste van het 

gemeentebestuur. 

Artikel 3  

Wijze van uitvoeren 



1) Een door het gemeentebestuur aangestelde (Riopact, studiebureau of andere) maakt een plaatsingsplan 

op in overleg met de bewoner en/of eigenaar en met daaraan verbonden een overeenkomst met het 

gemeentebestuur die door alle partijen ondertekend wordt. 

2) Het model van de overeenkomst wordt opgemaakt door de rioolbeheerder RIOPACT en zal ter 

goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

3) De overeenkomst zal in ieder geval omvatten: 

a) Het recht dat aan het gemeentebestuur of zijn aangestelde verleend wordt om de IBA te plaatsen en 

te onderhouden op privaat domein. 

b) De toezegging van de private eigenaar of bewoner om te allen tijde de energievoorziening, nodig 

voor de goede werking van de IBA, te voorzien en de hieraan verbonden kosten op zich te nemen. 

c) De na te komen voorwaarden verbonden aan de kwaliteit van het aangevoerde afvalwater.  

d) De IBA wordt ter beschikking gesteld voor onbepaalde duur. De terbeschikkingstelling houdt geen 

verkoop of overdracht van enig zakelijk recht met betrekking tot de IBA in. De IBA die zich op het 

perceel van de begunstigde bevindt, blijft bijgevolg altijd de volledige eigendom van het 

gemeentebestuur. De begunstigde kan nooit enig recht opeisen op deze installatie.  

4) Vooraleer overgegaan wordt tot de plaatsing van de IBA, het aankoppelen van de private 

afvalwaterleiding erop en het in werking stellen van de IBA moet de private eigenaar de forfaitaire 

aansluitingsvergoeding/retributie van 2.000,00 euro excl. btw aan het gemeentebestuur betalen. 

5) De scheiding van het afvalwater en het hemelwater zijn niet inbegrepen bij de plaatsing van de IBA en 

vallen ten laste van de begunstigde/eigenaar.  

Indien van toepassing kan de begunstigde gebruik maken van het subsidiereglement voor afkoppeling 

van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad 

van 23 maart 2009. 

6) De private eigenaar, bewoner of gebruiker dient ten allen tijde de voorwaarden vermeld in de 

overeenkomst na te komen om zo een goede werking van de IBA mogelijk te maken. Deze werking zal 

op regelmatige tijdstippen door het gemeentebestuur of zijn aangestelde worden gecontroleerd. 

Artikel 4 

De voormelde forfaitaire aansluitingsvergoeding/retributie van 2.000,00 euro excl. btw is onderhevig aan de 

evolutie van de consumptie-index en kan jaarlijks aangepast worden. 

Artikel 5 

De gemeente zal via de geldende procedure de subsidies van het Vlaams Gewest aanvragen op de collectief 

geplaatste IBA’s. 

Artikel 6  

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 020000 – AR 224007 van het 

budget 2017.  

Artikel 7 

Riopact wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

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

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 15°. 

- Gemeentedecreet artikel 145. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 houdende goedkeuring van het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 



- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 december 2014 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2015 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring aanpassingen aan het 

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019 (bijlage 2017-35).  

Motivering 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

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

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

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

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

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

18. Tarieven onderwijs 

- Bij de tarieven voor toezicht wordt de woensdag namiddag opvang toegevoegd. 

- Deelnamepasje wordt vervangen door UiTPAS. 

19. Activiteiten van de jeugddienst 

- Deelnamepasje wordt vervangen door UiTPAS. 

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

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

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

gegeven van 20%.” 

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

deelnamegeld.” 

20. Tarieven culturele activiteiten 

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

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

15 euro (afhankelijk van uitkoopsom). 

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

deelnamegeld.” 

22. Tarieven culturele infrastructuur 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/92009


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

29. Plaatsing & exploitatie IBA door gemeente 

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

BESLUIT 

14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy 

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie 

Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe) 

12 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Artikel 1 

De aanpassingen aan de hoofdstukken 1, 6, 18, 19, 20, 22 en 29 van het algemeen retributiereglement - 

initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 17 december 2013 voor een termijn van zes jaar, 

vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 en reeds in diverse zittingen van de gemeenteraad 

aangepast - worden goedgekeurd. 

Artikel 2 

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement, toegevoegd als bijlage bij dit besluit (bijlage 2017-

35), wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Van deze beslissing zal een voor eensluidend verklaard afschrift overgemaakt worden aan de 

toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie: 

'wij vinden goede elementen terug in deze aanpassing voor de kansarmengroepen maar voor 

de andere elementen vinden we een verhoging terug en vooral voor de grote gezinnen. 

Vandaar onze tegenstem.' 

4.  Goedkeuring van de statuten van vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van 

Zwevegem (PWA). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

-  Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende Princiepsbeslissing tot oprichting van een 

nieuwe vzw PWA. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende Samenstelling van de PWA vzw. 

Verwijzingsdocumenten 

Statuten PWA vzw (bijlage 2017-36). 

Situering 

In de gemeenteraad van 24 april 2017 werd principieel beslist tot oprichting van een nieuwe PWA vzw. De 

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

dienstencheques zal verderzetten. 

Motivering 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/92009
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/92009
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91977


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

worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Na goedkeuring zullen de statuten ter goedkeuring worden 

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

vzw PWA van start gaan om zich opnieuw volledig toe te spitsen op de taak van begeleiding van 

werkzoekenden. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De statuten van vzw PWA Zwevegem, toegevoegd als bijlage bij dit besluit (bijlage 2017-36), worden 

goedgekeurd. 

5.  Goedkeuring van de statuten van vzw Comforte. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2017 betreffende Goedkeuring samenwerkingsprotocol DCO 

(dienstencheque-organisatie). 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende Princiepsbeslissing tot oprichting van een 

nieuwe vzw PWA. 

- VZW – wetgeving van 1921. 

Verwijzingsdocumenten 

Statuten vzw Comforte (bijlage 2017-37).  

Situering 

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

samenwerkingsprotocol DCO goedgekeurd.  

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

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

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

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

PWA vzw Zwevegem bestaat sinds 1999. Het doel van de vzw was de begeleiding van werkzoekenden. 

Sedert 2004 werd de activiteit rond dienstencheques ook opgenomen in de PWA-werking. Die 

dienstenchequewerking wordt nu afgesplitst van de reguliere PWA-activiteiten.  

Een nieuwe PWA vzw moet worden opgericht om ervoor de te zorgen dat de reguliere PWA-activiteiten 

kunnen verdergezet worden tot het in voege treden van het wijkwerken.  

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

PWA. In de gemeenteraad van 17 juli 2017 wordt gevraagd  om de nieuwe statuten van de VZW PWA goed 

te keuren (zie ander agendapunt). 

Motivering 

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

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

De vereniging draagt de naam Comforte, met zetel gelegen in de Blokkestraat 29A te Zwevegem.  

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

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

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91977
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91979


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

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

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

bestuur. 

BESLUIT 

Stemming artikel 1: 14 stemmen voor (N-VA, Gemeentebelangen, SP.A) en 12 stemmen tegen 

(CD&V). 

Stemming artikels 2 en 3: eenparig. 

Artikel 1: 

De statuten van vzw Comforte, toegevoegd als bijlage bij dit besluit (bijlage 2017-37), worden goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De schepen bevoegd voor welzijn, dhr. Marc Claeys, wordt aangeduid om de gemeente als statutair lid te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de VZW. Dezelfde persoon wordt namens de gemeente 

voorgedragen als kandidaat-bestuurder. 

Artikel 3: 

Raadslid Sem Vanhessche wordt aangeduid als van rechtswege lid namens de gemeente in de algemene 

vergadering.  

 

Raadslid Sem Vanhessche vraagt namens de CD&V-fractie een aparte stemming over de drie 

artikels van deze beslissing. 

De Gemeenteraad verklaart zich akkoord met een aparte stemming over de verschillende 

artikels van deze beslissing. 

Stemming artikel 1: 

14 stemmen voor (N-VA, Gemeentebelangen, SP.A) bij 12 stemmen tegen (CD&V). 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie:  

de CD&V-fractie stemt niet tegen de nieuwe organisatie maar wel tegen de nieuwe statuten en 

dit heeft te maken met de voorwaarden die gekoppeld zijn aan de overdracht van het 

personeel. 

Artikels 2 en 3 worden eenparig goedgekeurd. 

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikelen 42 en 43 

Juridische grond 

- Artikel 4.1.4 van het Decreet van 27 maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid. 

- Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 en latere wijzigingen. 

- Financieringsbesluit van 21 december 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

- Beslissing van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 ter goedkeuring van de sociale 

woonbeleidsconvenanten. 

- Beslissing van het College van burgemeester en schepenen van 21 september 2016 over de intentie om 

een sociaal woonbeleidsconvenant 2017 – 2019 af te sluiten. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91979


- Kennisname door het College van burgemeester en schepenen van 13 februari 2017 van het overzicht van 

de projecten die worden aangegeven voor het SWBC 2017 – 2019. 

Situering 

Op 27 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Decreet Grond- en pandenbeleid dat op 1 

september 2009 in werking trad. Artikel 4.1.4 regelt het gemeentelijk objectief voor sociale huurwoningen. 

Dit artikel geeft aan hoe het gewestelijke objectief van 50.000 bijkomende sociale huurwoningen wordt 

verdeeld. Het decreet verdeelt - via de reguliere inspanning 2009-2025 en de specifieke inhaalbeweging 

2013-2025 - 35.233 sociale huurwoningen tot op het niveau van de Vlaamse gemeenten. De overige 14.767 

woningen kunnen worden ingevuld via de sociaal woonbeleidsconvenanten en door bijkomende 

inhuurnames van sociaal verhuurkantoren in gemeenten die hun bindend sociaal objectief bereikten. 

Het sociaal woonbeleidsconvenant bevat het aantal sociale huurwoningen in de gemeente bovenop het 

bindend sociaal objectief waarvan de realisatie in de komende 3 jaar kan starten en waarvoor een 

financiering wordt aangevraagd bij de VMSW. Het aantal woningen in het convenant is gebaseerd op de 

projecten/verrichtingen die effectief in de pijplijn zitten en minstens een schetsontwerp hebben. 

Binnen het toegekende aantal bijkomende woningen kan de gemeente later zelf keuzes maken. Dit versterkt 

de gemeentelijke regisseursrol van het lokaal woonbeleid en biedt de gemeente de mogelijkheid in te spelen 

op opportuniteiten die zich kunnen aanbieden tijdens de looptijd van het convenant. 

Beide partijen, zijnde de gemeente Zwevegem en VMSW hebben een gezamenlijk belang om te komen tot 

een voldoende en aangepast aantal sociale huurwoningen en maken daartoe de hieronder beschreven 

afspraken. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend om het sociaal woonbeleidsconvenant 2017 - 2019, als bijlage aan deze 

gemeenteraadsbeslissing gevoegd (bijlage 2017-38), af te sluiten tussen de gemeente Zwevegem en de 

Vlaamse regering. 

Artikel 2 

Dit gemeenteraadsbesluit zal per aangetekend schrijven worden verzonden naar de Vlaamse maatschappij 

voor Sociaal Wonen nv, Koloniënstraat 40 te 1000 Brussel. 

Artikel 3 

Eens de VMSW dit gemeenteraadsbesluit ontvangen heeft, zal het sociaal woonbeleidsconvenant 2017 – 

2019 ter ondertekening per post opgestuurd worden naar het gemeentebestuur van Zwevegem, 

Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 Zwevegem. 

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

het nieuw zwembad in de Bekaertstraat te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte S&A/FC/KF-298358 van 18 mei 2017 waarbij Eandis de beschrijving en 

kostenraming laat geworden voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting t.h.v. nieuw zwembad in de 

Bekaertstraat te Zwevegem voor een totaal bedrag van 13.066,20 euro excl. btw of 15.810,10 euro incl. btw 

verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91983


Visum van de financieel beheerder conform artikel 94 1° en artikel 160 §2 van het gemeentedecreet. 

Motivering 

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

vernieuwen. Het is aangewezen om bij de kabelwerken ten behoeve van het nieuwe zwembad in de 

Bekaertstraat gelijktijdig de openbare verlichting te vernieuwen en/of te vervangen naar ecologisch 

verantwoorde Ledverlichting. Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te 

behouden in de keuze van verlichting. 

Eandis wenst hiervoor 12 palen met armatuur type Mini Luma en/of Micro Luma te plaatsen, dit langs de 

parking Bekaertstraat (voorzijde nieuw zwembad) en garageweg achterzijde woningen Deerlijkstraat (zijkant 

nieuw zwembad). 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 15.810,10 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 0,00 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 0,00 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 13.066,20 euro 

      
     Totaal excl. btw 13.066,20 euro 

    btw verlegd op deel C 2.743,90 euro 

    Totaal incl. btw 15.810,10 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het plaatsen van nieuwe openbare verlichting thv. nieuw 

zwembad in de Bekaertstraat te Zwevegem voor een totaal bedrag van 13.066,20 euro excl. btw of 

15.810,10 euro incl. btw verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 020000 – AR 225007 van het 

budget 2017.  

Artikel 3 

Eandis, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

8.  Goedkeuring opdracht samenaankoop energie voor gebouwen van openbare besturen 

georganiseerd door Leiedal. 

Bevoegdheid 

-  Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende 

de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond- 

- Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende  

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 

2003/54/EG. 

- Wet van 10 maart 1925 op de Elektriciteitsvoorziening. 



- Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd door de Bijzondere 

Wet van 8 augustus 1988, inzonderheid artikel 94 wat de gewestelijke aspecten van het energiebeleid 

betreft. 

- Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 

(vervangt Wet van 24.12.1993). 

- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Deze wet wordt verder 

“Wet-rechtsbescherming” genoemd. 

- Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. Dit KB wordt verder 

“KB-plaatsing” genoemd (vervangt KB van 8.01.1996). 

- Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Dit KB wordt verder het “KB-uitvoering” 

genoemd. (vervangt KB van 26.09.1996 en AAV). 

- Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals tot op heden gewijzigd, 

en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. 

- Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en het daarbij 

horende uitvoeringsbesluit (het “Energiebesluit”) van 19 november 2009. 

Verwijzingsdocumenten 

- Opdrachtdocumenten samenaankoop elektriciteit – Leiedal. 

- Opdrachtdocumenten samenaankoop aardgas – Leiedal. 

- Schrijven Leiedeal m.b.t. de intergemeentelijke samenaankoop energie + bijhorende nota. 

Situering 

In 2013 bundelden 10 steden en gemeenten zich via Leiedal om gezamenlijk energie (gas en elektriciteit) 

aan te kopen voor eigen gebouwen en openbare verlichting en dit voor de periode 2014 – 2017. Naar 

aanleiding van het advies van de intergemeentelijke technische werkgroep en de beslissing van de raad van 

bestuur van 23 september 2016 zou Leiedal als trekker opnieuw de markt bevragen om een gunstig aanbod 

van energieprijzen te bekomen voor de steden en gemeenten voor de periode 2018 – 2020, stilzwijgend 

verlengbaar met 1 jaar. Indien geen energieleverancier erin slaagt een beter aanbod te doen dan het 

Vlaamse Energiebedrijf, wordt de opdracht niet gegund en kunnen gemeenten en steden alsnog intekenen 

op het aanbod van het VEB.  

Motivering 

Het doel van deze samenaankoop is te komen tot betere energiecontracten: 

 door een groot volume gezamenlijk aan te bieden 

 door beter in te spelen op nieuwe marktmogelijkheden 

 door een betere risicospreiding door te werken met indekopties bij hoogspanningsaansluitingen 

 door offertes van meerdere kandidaat-leveranciers te verzamelen 

Aan het AGB, Transfo vzw, OCMW, Rode Kruis Zwevegem, de Kerkfabrieken, OC ‘s, verenigingen OC De 

Brug en verschillende sportverenigingen werd gevraagd om een mandaat te geven zodat de facturen inzake 

elektriciteit en/of gas rechtstreeks naar de vereniging kan worden opgestuurd. Door Leiedal wordt 

voorgesteld om te werken met een raamovereenkomst, waarbij alle effectief gepresteerde uren worden 

aangerekend, maar met een maximaal geraamd bedrag. Deze kost wordt verdeeld over de deelnemende 

gemeenten. Het vooropgesteld geraamd bedrag aan te leveren uur prestaties wordt vastgelegd op 1.000,00 

euro excl. 21% btw of 1.210,00 euro incl. 21% btw.  

Financiële gevolgen 



Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming incl. btw 

2018 011000 613002 1.210,00 euro 

2018 - 2019 - 2020 (Elektriciteit)  611000 2.360.660,00 euro 

2018 - 2019 - 2020 (Gas)  611100 518.580,00 euro 

Gunningsprocedure 

Europese openbare aanbesteding 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het mandaat en goedkeuring te geven aan de intercommunale Leiedal als aanbestedende overheid voor de 
begeleiding van deze intergemeentelijke samenaankoop energie en dit voor een maximaal geraamd bedrag 

van 1.000 euro excl. btw of 1.210 euro incl. 21% btw. 
Artikel 2 

Een gunningsprocedure wordt georganiseerd voor een samengevoegde opdracht van levering van energie 

ten behoeve van de gemeente, het OCMW Zwevegem en de verschillende deelnemers voor een periode 

vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2020, stilzwijgend 

verlengbaar met 1 jaar. 

Artikel 3 

De gemeente zal de gekozen leverancier volmacht geven voor het bekendmaken van de keuze van de 

nieuwe leverancier aan de distributienetbeheerder. 

Artikel 4 

De gemeente, en in voorkomend geval het OCMW Zwevegem en de verschillende deelnemers zijn zelf  

verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de facturen met betrekking tot de leveringen op hun eigen 

afnamepunten in onderhavige overheidsopdracht. 

Artikel 5 

De verschillende deelnemers worden in kennis gesteld van het gunningsbesluit. 

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

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

geïnteresseerde aanpalende eigenaar. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I – bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 

Juridische grond 

- Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende goederen door 

de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schatting AD REM opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert, Schatter Onroerende 

Goederen, op 14 februari 2017. 

- Plannetje met aanduiding te verkopen stuk grond. 

- Plannetje uit opmetingsplan opgemaakt door de Bvba Reyntjens Filip in het kader van de grondoverdracht 

door NV “DE WITTE MOLEN” aan de gemeente Zwevegem. 



- Verordenend plan en stedenbouwkundige voorschriften gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’, definitief 

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 juli 2016. 

- Schrijven van de gemeente Zwevegem d.d. 29 maart 2017 aan mevrouw Ingeborg Vandenbussche. 

- Schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche houdende akkoordverklaring met de geschatte 

grondprijs. 

Verzoek 

Verzoek van mevrouw Ingeborg Vandenbussche wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert 

aan het college van burgemeester en schepenen tot aankoop van een stuk grond (openbare groenzone), 

palend aan hun tuin. 

Motivering 

Het college van burgemeester en schepenen ontving een schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche 

wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert met de vraag tot aankoop van een stuk grond (openbare 

groenzone), palend aan hun tuin. 

Het betreft een openbare groenzone met een oppervlakte van 176 m², ingezaaid en met bomen beplant (zie 

hierbij gevoegde plannetjes en foto’s). 

De aanpalende eigenaar zou graag dit stuk grond aankopen met als doel het uitbreiden van hun tuin. Zij 

delen eveneens mee dat dit stuk relatief weinig meerwaarde heeft voor de buurt, door het feit dat er in de 

onmiddellijke nabijheid (Klokkengietersstraat) een mooi speelplein aangelegd werd. 

De grond maakt deel uit van de toenmalige goedgekeurde verkaveling op naam van NV “De Witte Molen” 

(2de fase), waarvoor de verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 24 november 1999. 

Bedoelde grond is opgenomen in het gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’, bestaande uit een 

toelichtingsnota, verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch verordenend plan, dat 

definitief vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 18 juli 2016. 

Dit driehoekig perceel grond is volgens het RUP ‘Dorpskern Heestert’ gelegen in de ‘zone voor wonen met 

beperkte nevenfuncties’. 

Deze zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze zone zijn wonen en de 

bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties. De beperkte nevenfuncties 

mogen de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang brengen. Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de 

omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden toegelaten. 

Aansluitend bij de bestaande wegenis en groenzone van de Jan Joseph Raepsaetstraat, wordt een 

verbinding voor voetgangers en fietsers weergegeven naar de Stijn Streuvelsstraat. 

Het advies werd ingewonnen van Dirk Vandromme, diensthoofd – Dienst groen, natuur en landschap. 

“De driehoekige groenzone naast Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert behoort tot het openbaar groen 

van de gemeente. 

Het stuk groen bevat een gazonstrook en 2 eiken. 

Het groenterrein is niet uitgerust met parkmeubilair, zoals banken en vuilnisbakken of ander openbaar 

meubilair of speeltoestellen. 

De groenzone sluit aan op de openbare weg, maar maakt niet direct deel uit van een aaneengesloten groter 

geheel van openbaar groen. Wij beschouwen de zone eerder als snippergroen. Het perceel grenst aan de 

private tuin van de eigendom Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert. 

Het terrein kan dus verkocht worden in de hoop dat het in de toekomst niet bebouwd wordt, maar dient als 

een uitbreiding van de private tuin. 

Op die manier kan het terrein verder een bijdrage leveren aan de natuurwaarden in deze dicht bebouwde 

woonstraat”. 



Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich akkoord met het voorstel tot 

verkoop van bedoeld perceel en gaf opdracht aan de dienst bestuurszaken om de vereiste procedure op te 

starten. 

In eerste instantie werden alle aanpalende eigenaars hierover aangeschreven en vervolgens werd de heer 

Lieven DEPYPERE aangesteld als schatter van bedoeld onroerend goed. 

Wij ontvingen de ‘SCHATTING AD REM’ opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert, 

Schatter Onroerende Goederen, met de hierna volgende financiële gemotiveerde uiteenzetting : 

1/ richtprijs bouwgrond in Heestert : gemiddelde à 185,00 €/m² + kosten. Gezien het perceeltje niet 

bebouwbaar is + lager gelegen dan omliggende + grillig van vorm dient de richtprijs gedeeld door 5 wat 

neerkomt op een voorlopig residu van 37,00 €/m² + kosten. 

2/ bijkomend kan dit perceeltje enkel overgedragen worden aan een eventuele geïnteresseerde aanpaler, 

wat neerkomt op een zo goed als onberekenbare derving, resulterend in een weerhouding van 1/3 op deze 

37,00 €/m² = 12,333 €/m² + kosten. 

De venale waarde van het perceeltje grond wordt bepaald op € 2170,00 (176 m² à rato van 12,333 €/m²). 

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

bedoeld perceeltje grond en verklaarde zich akkoord met de voorgestelde waardebepaling tot verkoop van 

bedoeld perceeltje. 

Hiervan werd de kandidaat-koper bij brief d.d. 29 maart 2017 in kennis gesteld, en werd gevraagd om een 

schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen, met de mededeling of zij zich akkoord 

kan verklaren met de geschatte grondprijs, alsook aan de gemeente mee te delen aan welke notaris de 

opdracht mag toevertrouwd worden voor het opmaken van een ontwerp van akte inzake verkoop van 

bedoeld onroerend goed, teneinde de gemeente in de mogelijkheid te stellen om de administratieve 

procedure verder te zetten. 

Wij ontvingen een schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche (kandidaat-koper) houdende 

akkoordverklaring met de geschatte grondprijs, alsook met het voorstel van keuze van notaris BULTEREYS te 

Avelgem voor het opmaken van de noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop van bedoeld onroerend goed, 

alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM, teneinde de ontwerpakte dan ter goedkeuring aan 

de gemeenteraad voor te leggen.    

De opmetingskosten en kosten van verkoop (aktekosten, rechten en erelonen) zijn ten laste van de koper.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de procedure te starten op basis van de ‘SCHATTING AD 

REM’, teneinde het onroerend goed, zijnde het stuk grond, palend aan de eigendom gelegen Jan Joseph 

Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B 

zonder perceelnummer, met een oppervlakte van 176 m² te verkopen aan de prijs van € 2170,00 (176 m² à 

rato van 12,333 €/m²) aan de geïnteresseerde aanpalende eigenaar, zijnde mevrouw Ingeborg 

Vandenbussche wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert, zoals weergegeven op plannetje 

in bijlage.  

Artikel 2 

Over te gaan tot het organiseren van het vereiste openbaar onderzoek “de commodo et incommodo”. 

Artikel 3 

Opdracht te geven aan Notaris Bob BULTEREYS te Avelgem om de noodzakelijke ontwerpakte inzake 

verkoop van het onroerend goed op te maken, alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM. 

Alle kosten van verkoop (aktekosten, rechten en erelonen) zijn ten laste van de koper. 



Artikel 4 

Na ontvangst van de ontwerpakte tot verkoop van bedoeld onroerend goed, alsook het vereiste 

bodemattest, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 5 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg 

overgemaakt aan Notaris Bob BULTEREYS, Stijn Streuvelslaan 11 te 8580 AVELGEM, alsook ter kennisgeving 

aan mevrouw Ingeborg VANDENBUSSCHE wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 HEESTERT.  

10.  Goedkeuring ontwerp van bruikleenovereenkomst tussen de VZW DECANALE VERENIGING 

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

Sportstraat te Moen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I – bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 

Juridische grond 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 september 2002 betreffende het verlenen 

van een stedenbouwkundige vergunning aan de heer Ryckbosch Rik – voorzitter VZW Parochiaal Centrum 

Moen, voor het uitbreiden en herinrichten van het Parochiaal Centrum, gelegen Stationsstraat te Moen. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2005 betreffende goedkeuring ontwerpakte tot vestiging van een 

recht van opstal aan de gemeente Zwevegem door de eigenaars van de grond, zijnde de VZW Decanale 

Vereniging Sint-Martinus van Avelgem, voor de onroerende goederen gelegen Stationsstraat te Moen. 

-  Akte inzake vestiging van een recht van opstal opgemaakt en verleden op 8 december 2005 door Rudi 

DEPAEPE, Eerstaanwezend Inspecteur, Commissaris bij het Aankoopcomité te Kortrijk. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van bruikleenovereenkomst af te sluiten tussen de VZW Decanale Vereniging Sint-Martinus van 

Avelgem en de gemeente Zwevegem (bijlage 2017-39). 

- Plannetje met aanduiding van kadastraal perceelnummer. 

Motivering 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25 september 2002 een stedenbouwkundige 

vergunning verleend aan de heer Ryckbosch Rik – voorzitter VZW Parochiaal Centrum Moen, voor het 

uitbreiden en herinrichten van het Parochiaal Centrum, gelegen Stationsstraat te Moen. 

De VZW Parochiaal Centrum Moen trad op als bouwheer voor het ontmoetingscentrum te Moen en leefde 

alle verplichtingen na die daaruit voortvloeiden. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 april 2005 goedkeuring verleend aan de ontwerpakte tot vestiging 

van een recht van opstal aan de gemeente Zwevegem door de eigenaars van de grond, zijnde de VZW 

Decanale Vereniging Sint-Martinus van Avelgem, voor de onroerende goederen gelegen Stationsstraat te 

Moen. 

De formule van een recht van opstal biedt voor de gemeente meer rechtszekerheid, aangezien voor de duur 

van het recht, het eigendomsrecht van het gebouw afgesplitst wordt van dit van de grond. 

Op 8 december 2005 werd door de heer Rudi DEPAEPE, Eerstaanwezend Inspecteur, Commissaris bij het 

Aankoopcomité te Kortrijk een akte verleden inzake vestiging recht van opstal voor het OC ‘TAP’, tussen 

enerzijds de Decanale Vereniging Sint-Martinus van Avelgem (grondeigenaar) en anderzijds de gemeente 

Zwevegem (opstalhouder). 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91987


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

tuin, gelegen Sportstraat 1 te Moen. 

Zij hebben de woning, kadastraal gekend onder Zwevegem – 5de afdeling Moen – sectie B perceelnummer 

0622/00X004 met een kadastrale oppervlakte van 346 m², alsook het aanpalend perceel (tuin) – sectie B 

perceelnummer 0622/00Y004 met een kadastrale oppervlakte van 269 m² te koop gesteld bij ERA BECUE 

(totale grondoppervlakte 2 percelen samen = 615 m²). 

Aanpalend aan bedoelde eigendom is het parochiaal centrum – OC ‘TAP’ gelegen. 

Ingevolge hoger vermelde stedenbouwkundige vergunning, werd het advies van de gemeentelijke 

brandweerdienst uitgebracht op 19 april 2002. In dit advies wordt vermeld dat de bereikbaarheid voor het 

Parochiaal Centrum voor de langsgevel (zijgevel) rechts gebeurt langs de Sportstraat via “Onderpastorij” en 

de achtergevel kan bereikt worden langs de Sportstraat via de toegangspoort, zijnde een aparte 

diensteningang met tevens een plaats voor laden en lossen, alsook bevindt de artiesteningang zich 

achteraan, met toegang langs de Sportstraat. 

Voor het perceel grond gelegen Sportstraat te Moen, kadastraal gekend sectie B perceelnummer 

0622/00Y004 met een kadastrale oppervlakte van 269 m², werd contact genomen met E.H. Achiel ROETS, 

deken van Avelgem, alsook met ERA BECUE, teneinde dit perceel uit de verkoop te lichten, en hiervoor leek 

het aangewezen een bruikleenovereenkomst af te sluiten, dit in het kader van de normale bestemming en 

exploitatie van het OC ‘TAP’ te Moen, en teneinde de uitbating en de veiligheid van het OC ‘TAP’ niet in het 

gedrang te brengen. 

Er werd een ontwerp van bruikleenovereenkomst opgemaakt af te sluiten tussen : 

VZW DECANALE VERENIGING SINT-MARTINUS VAN AVELGEM, vertegenwoordigd door E.H. Achiel 

ROETS, deken van Avelgem en de heer I. BUYCK, secretaris, zijnde “de uitlener” EN 

de gemeente ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn in het ‘Gemeentepunt’ te 8550 Zwevegem, 

Blokkestraat 29 bus 1, zijnde “de ontlener”, waarbij er overeengekomen en aangenomen is hetgeen volgt : 

De uitlener geeft bij deze aan de ontlener, die aanvaardt, de toelating gebruik te maken van de aan de 

uitlener toebehorende en hierna vermelde onroerend goed : 

ZWEVEGEM – vijfde afdeling – MOEN 

Een perceel grond gelegen Sportstraat te Moen, kadastraal gekend sectie B perceelnummer 

0622/00Y004 met een kadastrale oppervlakte van 269 m², zoals dit stuk grond staat afgebeeld 

op het hierbij gevoegde plan. 

Beide partijen verklaren dat op hun overeenkomst artikel 1875 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is. 

1. De uitlener verleent een bruikleen aan de ontlener, waardoor hoger beschreven perceel grond 

verder ter beschikking blijft van de gemeente ZWEVEGEM en dus zal kunnen gebruikt worden in het 

kader van de normale bestemming en exploitatie van het OC ‘TAP’ te MOEN. Hierdoor kan het 

Parochiaal Centrum – OC ‘TAP’ via de achtergevel bereikt worden langs de Sportstraat via de 

toegangspoort, zijnde een aparte diensteningang met tevens een plaats voor laden en lossen, alsook 

bevindt de artiesteningang zich achteraan, met toegang langs de Sportstraat, conform de 

stedenbouwkundige vergunning die verleend werd door het college van burgemeester en schepenen 

in zitting van 25 september 2002 en het advies van de gemeentelijke brandweerdienst uitgebracht 

op 19 april 2002, teneinde de uitbating en de veiligheid van het OC ‘TAP’ niet in het gedrang te 

brengen. De ontlener verbindt er zich toe het hoger beschreven perceel grond te gebruiken en te 

behouden als een goede huisvader. De ontlener verbindt zich ertoe de nodige 

aansprakelijkheidsverzekeringen af te sluiten voor de risico’s die zij draagt. 

2. Op 8 december 2005 werd er een akte verleden inzake vestiging recht van opstal voor het OC ‘TAP’, 

tussen enerzijds de Decanale Vereniging Sint-Martinus van Avelgem (grondeigenaar) en anderzijds 

de gemeente ZWEVEGEM (opstalhouder). Hoger beschreven achterliggend perceel grond blijft 



verder ter beschikking van de gemeente Zwevegem voor de verdere toegankelijkheid en exploitatie 

van het OC ‘TAP’ te Moen. 

3. Beide partijen verklaren en bevestigen dat het hier een kosteloze bruikleen betreft. Dat de ontlener 

geen betaling heeft gedaan of enige prestatie heeft verstrekt met het oog op het afsluiten van 

huidige overeenkomst en dat in de toekomst geen enkele betaling of tegenprestatie verstrekt moet 

worden door de ontlener. Gezien dit een kosteloze bruikleen betreft, verklaren beide partijen dat de 

wet inzake de landpacht hier niet van toepassing is en niet van toepassing zal worden in de 

toekomst. 

4. De ontlener verbindt zich ertoe het hem in bruikleen gegeven goed te onderhouden, en het bij het 

einde van de bruiklening terug te geven zonder enige vergoeding, gelijkwaardig aan die waarin het 

zich op heden bevindt. 

5. Deze bruiklening wordt toegestaan en aanvaard voor de duur van het opstalrecht, zijnde tot en met 

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

opstalrecht. 

6. Deze bruikleen wordt toegestaan aan de ontlener persoonlijk, en is bijgevolg niet overdraagbaar. 

7. In afwijking van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zal de uitlener nooit aansprakelijk kunnen 

gesteld worden voor de schade door ontlener of derden opgelopen uit oorzaak van gebreken aan 

het in bruiklening gegeven goed. 

8. Alle kosten en rechten van deze overeenkomst zijn ten laste van de ontlener.  

VERKLARING PRO FISCO : 

Conform artikel 161 Wetboek Registratierechten, en met het oog op de vrijstelling van registratierechten 

verklaart de ontlener dat deze bruiklening ten algemene nutte geschiedt. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De bruikleenovereenkomst (bijlage 2017-39)., af te sluiten tussen de VZW DECANALE VERENIGING SINT-

MARTINUS AVELGEM en de gemeente Zwevegem voor een perceel grond, gelegen Sportstraat te Moen, 

wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De ontlener, zijnde de gemeente Zwevegem verklaart dat deze bruiklening ten algemene nutte geschiedt. 

Artikel 3 

De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om deze bruikleenovereenkomst namens de 

gemeente Zwevegem te ondertekenen. 

Artikel 4  

De gemeente Zwevegem verbindt er zich toe onderhavige overeenkomst te laten registreren. 

Artikel 5 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan de VZW DECANALE VERENIGING SINT-MARTINUS VAN AVELGEM, t.a.v. E.H. Achiel 

ROETS, deken van Avelgem, en de heer I. BUYCK, secretaris, Scheldelaan 1 te 8580 AVELGEM. 

Drie ondertekende exemplaren van de bruikleenovereenkomst worden na het verstrijken van de termijn voor 

schorsing door de toezichthoudende overheid eveneens ter ondertekening overgemaakt aan de VZW 

DECANALE VERENIGING SINT-MARTINUS VAN AVELGEM.  

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91987


11.  Goedkeuring onderhandse ontwerp-domeinconcessieovereenkomst tussen de gemeente 

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

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

Moen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 2, 42, 43 en 57 en de 

artikelen die betrekking hebben op het administratief toezicht op de gemeenten. 

Juridische grond 

-  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 houdende goedkeuring reglement houdende 

vaststelling van het begrip dagelijks bestuur. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van domeinconcessieovereenkomst voor de inname van het openbaar domein, meer bepaald voor 

een perceel grond gelegen op de hoek van de Steenbakkersstraat en Verzetslaan te 8552 MOEN (bijlage 

2017-40). 

- Bijlage domeinconcessie – CNG Tankinstallatie. 

- Plannetje met oppervlakte. 

- Plannetje GRB en gewestplan. 

- Luchtfoto. 

Motivering 

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

Verzetslaan te 8552 MOEN, kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 5de Afdeling Moen – Sectie B zonder 

perceelnummer (openbaar domein),  met een oppervlakte van ongeveer 700 m². 

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

maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, IMOG, met maatschappelijke zetel Grote 

Markt 54 te 8500 KORTRIJK. 

Een domeinconcessie tussen gemeente Zwevegem en het IGSV (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband) 

is hier het gepaste vehikel. De gemeente Zwevegem kan rechtstreeks (= zonder gunning) in concessie 

geven aan IMOG want het is een opdracht, overeenkomst die ‘in house’ geregeld kan worden aangezien 

Zwevegem lid is van IMOG. De gemeente Zwevegem stelt enkel zijn grond ter beschikking in ruil voor een 

CNG-tankinstallatie die opgericht (overheidsopdrachtenreglementering moet door IMOG gevolgd worden bij 

aanduiden contractspartner/aannemer die tankinstallatie zal plaatsen) en uitgebaat wordt door het IGSV. 

In ieder geval moeten de voorwaarden en vergunningen voor het bouwen en uitbaten van de tankinstallatie 

vervuld zijn.  

Gezien IMOG in Harelbeke al dergelijke installatie heeft, zijn zij daarvan op de hoogte. 

Er moet wel nagegaan worden of de gewezen stortplaats geen problemen kan opleveren. 

De concessie wordt toegestaan voor de volgende bestemmingen : 

 CNG-tankinstallatie op te richten door IMOG op het openbaar domein aangeduid op het plan in 

bijlage. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91989
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91989


 CNG-tankinstallatie uit te baten voor eigen dienstvoertuigen van Imog, maar ook voor de 

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

privaatrechtelijk. Uitbating 24 op 24u en 7 dagen op 7, behoudens al dan niet ingeplande stilstanden 

van de installatie. 

 De CNG-tankinstallatie blijft eigendom van IMOG. 

Dit betekent dus ook een meerwaarde voor de gemeente Zwevegem, om daar met CNG-dienstvoertuigen te 

gaan tanken. 

De concessionaris verbindt er zich toe de aldus bepaalde bestemming van de grond te eerbiedigen. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad mag geen wijziging van de bestemming van de 

in concessie gegeven grond gebeuren. 

De concessionaris zorgt er voor dat hij in het bezit is van alle vergunningen, goedkeuringen en attesten. 

Hiertoe is het noodzakelijk om een domeinconcessieovereenkomst af te sluiten conform de modaliteiten 

zoals opgesomd in het ontwerp van domeinconcessieovereenkomst tussen  

ENERZIJDS 

De gemeente ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn in het ‘Gemeentepunt’ te 8550 ZWEVEGEM, 

Blokkestraat 29 bus 1, ondernemingsnummer 207.484.582, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen, voor wie optreden : 

De heer DOUTRELUINGNE Marc, burgemeester en de heer VANLANGENHOVE Jan, gemeentesecretaris, 

zijnde “het bestuur” EN 

ANDERZIJDS 

De intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, IMOG met 

maatschappelijke zetel Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK, KBO 0206.848.639, vertegenwoordigd door de 

heer BONNIER Johan, handelende in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur Imog, zijnde “de 

concessionaris”, waarbij wordt overeengekomen wat volgt : 

Het bestuur geeft in concessie aan de concessionaris : 

- Perceel grond gelegen op de hoek van de Steenbakkersstraat en Verzetslaan te 8552 MOEN, 

kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 5de Afdeling MOEN – Sectie B zonder perceelnummer 

(openbaar domein), met een oppervlakte van ongeveer 700 m². 

De concessie wordt toegestaan voor een termijn van 99 jaar. Zij neemt een aanvang bij het verkrijgen van 

de omgevingsvergunning en eindigt van rechtswege – zonder dat enige opzeg vereist is – na 99 jaar. Zij kan 

niet stilzwijgend verlengd worden. 

De concessionaris kan de concessie te allen tijde opzeggen mits het in acht nemen van een opzegperiode 

van zes maanden. 

Er is geen concessievergoeding noch van partij anderzijds ten gunste van partij enerzijds noch omgekeerd 

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

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

Het is de concessionaris verboden deze concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan derden toe te 

vertrouwen of af te staan of het goed met enige hypotheek te bezwaren zonder toestemming van de partij 

enerzijds. 

Het is de concessionaris toegestaan om alle handelingen te voeren die samen gaan met de bouw en 

exploitatie van een CNG-tankinstallatie. 

De kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van nutsvoorzieningen, zoals onder meer water, 

elektriciteit, gas, telefoon en internet zijn ten laste van de concessionaris. 

Het bestuur staat echter niet garant voor de aansluiting op eender welk distributienet. 

Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van de in 

concessie gegeven goederen als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve, 



beroepsmatige of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of arbeidsveiligheid 

omwille van de aard van handel van de concessionaris zijn ten laste van de concessionaris. 

Eventuele kosten van zegels en registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de concessionaris. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp van domeinconcessieovereenkomst (bijlage 2017-40) tussen 

de gemeente Zwevegem (het bestuur) en de intercommunale maatschappij voor openbare gezondheid in 

Zuid-West-Vlaanderen, IMOG (de concessionaris) voor de inname van het openbaar domein voor de 

oprichting en exploitatie van een CNG-tankinstallatie, op het perceel grond gelegen op de hoek van de 

Steenbakkersstraat en Verzetslaan te 8552 MOEN, kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 5de Afdeling 

MOEN – Sectie B zonder perceelnummer, met een oppervlakte van ongeveer 700 m², voor een termijn van 

99 jaar. Zij neemt een aanvang bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning en eindigt van rechtswege – 

zonder dat enige opzeg vereist is – na 99 jaar. Zij kan niet stilzwijgend verlengd worden. 

Artikel 2 

Er is geen concessievergoeding noch van partij anderzijds ten gunste van partij enerzijds noch omgekeerd 

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

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

Artikel 3 

Het is de concessionaris verboden deze concessie geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan derden toe te 

vertrouwen of af te staan of het goed met enige hypotheek te bezwaren zonder toestemming van de 

gemeente Zwevegem (het bestuur - partij enerzijds). 

Artikel 4 

De kosten voor aansluiting, abonnementen en gebruik van nutsvoorzieningen, zoals onder meer water, 

elektriciteit, gas, telefoon en internet zijn ten laste van de concessionaris. 

Het bestuur staat echter niet garant voor de aansluiting op eender welk distributienet. 

Artikel 5 

Alle kosten die voortvloeien uit om het even welke verbouwing, aanpassing of uitbreiding van de in 

concessie gegeven goederen als uitvoering van om het even welke wettelijke, administratieve, 

beroepsmatige of andere voorschriften inzake hygiëne, openbare gezondheid, veiligheid of arbeidsveiligheid 

omwille van de aard van handel van de concessionaris zijn ten laste van de concessionaris. 

Artikel 6 

Eventuele kosten van zegels en registratie van deze overeenkomst zijn ten laste van de concessionaris. 

De gemeente Zwevegem staat in om onderhavige overeenkomst te laten registreren. 

Artikel 7 

De burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om deze domeinconcessieovereenkomst 

namens de gemeente Zwevegem te ondertekenen. 

Artikel 8 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan de intergemeentelijke maatschappij voor openbare gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen, 

IMOG met maatschappelijke zetel Grote Markt 54 te 8500 KORTRIJK – t.a.v. de heer Johan BONNIER – 

Algemeen Directeur, alsook aan IMOG, Kortrijksesteenweg 264 te 8530 HARELBEKE – t.a.v. de heer Jeroen 

DE CRAEMERE – Projectingenieur. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91989


Drie ondertekende exemplaren van de domeinconcessieovereenkomst worden na het verstrijken van de 

termijn voor schorsing door de toezichthoudende overheid eveneens ter ondertekening overgemaakt aan 

IMOG. 

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

Stedestraat). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 442 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 1998 betreffende Goedkeuring gebruiksovereenkomst 

tussen de gemeente en de VZW Sint-Niklaasinstituten Kortrijk-Zwevegem, voor de gemeentelijke 

accommodaties in de Stedestraat 39 te Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2005 betreffende Goedkeuring ontwerpakte tot vestiging van 

een recht van opstal door de gemeente Zwevegem aan vzw Leieland, voor een deel van het onroerend 

goed, gelegen Sint-Jozefstraat te Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van overeenkomst betreffende gebruik van Blok 300 (schoolgebouw Stedestraat) (bijlage 2017-41). 

Situering 

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

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

te Zwevegem. Blok 300 was één van deze gebouwen. 

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

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

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

Motivering 

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

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

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

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

van het recht van opstal wordt in een volgende gemeenteraadszitting voorgelegd. 

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

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

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

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

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het ontwerp van overeenkomst betreffende gebruik van Blok 300 (schoolgebouw Stedestraat), toegevoegd 

als bijlage bij dit besluit (bijlage 2017-41), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De overeenkomst wordt gesloten voor een maximale periode van 12 jaar zonder enige vergoeding. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91993
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91993


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

schooljaar 2017-2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 

- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid de artikelen 28 en 37. 

- Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd 

door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de 

leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp van aanpassing schoolreglement (bijlage 2017-42). 

- Verslag gemeenteraadscommissie III van 20 maart 2017. 

- Het schoolreglement basisonderwijs 2016-2017, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 juli 2016. 

Motivering 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen 

regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. 

Het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 is voor enkele aspecten gewijzigd.  Verschillende daaruit 

voortvloeiende omzendbrieven concretiseren de specifieke maatregelen. 

De aanpassingen dienen opgenomen te worden in het schoolreglement.  Deze hebben betrekking op: 

- Toekennen van getuigschriften 

- Neutraliteitsprincipe 

- Voorwaarden inschrijving 1e leerjaar (minimum aantal dagen aanwezig als kleuter) 

- Keuze voor levensbeschouwelijke vakken 

- Kostenbeheersing in het basisonderwijs 

- Evaluatie en rapporten 

Meer specifieke afspraken door het College van Burgemeester en Schepenen worden, na overleg in de 

schoolraden, opgenomen in de infobrochure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde schoolreglement voor het basisonderwijs (bijlage 2017-42) wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het schoolreglement basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, 

ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor 

akkoord. 

 

De Gemeenteraad verklaart zich eenparig akkoord om artikel 2, waarin vermeld staat dat de 

meer specifieke regels en afspraken door het College van Burgemeester en Schepenen worden 

opgenomen in de infobrochure, uit de beslissing te schrappen. 

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91997
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91997


14.  Goedkeuring aanpassingen schoolreglement Kunstacademie Zwevegem (schooljaar 2017-

2018). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de organisatie van het deeltijds 

kunstonderwijs, studierichting Beeldende kunsten. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 betreffende de organisatie van het deeltijds 

kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woord en Dans. 

Verwijzingsdocumenten 

- Besluit Gemeenteraad van 19 juli 2010 betreffende de goedkeuring schoolreglement oprichting 

Kunstacademie Zwevegem. 

- Besluit Gemeenteraad van 15 juli 2013 betreffende de goedkeuring aanpassing schoolreglement 

Kunstacademie Zwevegem. 

- Besluit Gemeenteraad van 14 juli 2014 betreffende de goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk 

retributiereglement 2014-2019, waarin de retributies van de Kunstacademie Zwevegem werden 

opgenomen. 

- Besluit Gemeenteraad van 24 april 2017 betreffende de goedkeuring aanpassing algemeen gemeentelijk 

retributiereglement 2014-2019, waarin de tarieven van de Kunstacademie Zwevegem werden aangepast. 

- Infobrochure en schoolreglement Kunstacademie Zwevegem voor het schooljaar 2017-2018 (bijlage 2017-

43). 

Motivering 

In elke academie voor deeltijds kunstonderwijs moet een schoolreglement worden opgesteld dat de 

afspraken vastlegt tussen het schoolbestuur en de (ouders van de ) leerlingen.  In dit schoolreglement 

worden onder meer de inschrijvingsgelden voor de leerlingen vastgelegd alsook de categorieën die recht 

geven op een verminderd tarief voor jongeren en volwassenen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het schoolreglement voor de Kunstacademie, zoals in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 2017-43), 

wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het schoolreglement/infobrochure van de Kunstacademie wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in 

de academie en nadien bij elke wijziging, voor akkoord overhandigd aan de leerling of aan zijn ouders. 

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

schooljaar 2017-2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 20054, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 

Besluit van de Vlaamse Regering dd. 17/04/1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in 

het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd 

door de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid artikel 6. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91995
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91995
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/91995


Verwijzingsdocumenten 

Het protocol voor akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité (ABOC) van 1 juni 2017. 

Motivering 

Instellingen voor het basisonderwijs kunnen per schooljaar over 2 facultatieve vakantiedagen beschikken.  

Deze facultatieve verlofdagen mogen genomen worden op vrij te kiezen data, met de mogelijkheid tot 

opsplitsing in halve dagen. 

Voor het deeltijds kunstonderwijs kan er voor gekozen worden om in zelf vast te stellen periodes geen 

lesdagen te voorzien, voor zover het totaal aantal openingsdagen wordt gerespecteerd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor het schooljaar 2017-2018 worden de facultatieve verlofdagen in het gemeentelijk basisonderwijs als 

volgt vastgesteld: 

Gemeenteschool Knokke / Groene Kouter 

Gemeenteschool Kouter / Te Winckele  

(= ’t Winckeling) 

Maandag 11 september 2017 (volledige dag) 

Maandag 30 april 2018 (volledige dag) 

Gemeenteschool Heestert Woensdag 6 december 2017 (halve dag) 

Maandag 30 april 2018 (volledige dag) 

Woensdag 9 mei 2018 (halve dag) 

Gemeenteschool Sint-Denijs 

 

Maandag 2 oktober 2017 (volledige dag) 

Maandag 30 april 2018 (volledige dag) 

Gemeenteschool de Klim-op Vrijdag 1 december 2017 (halve dag/namiddag) 

Maandag 30 april 2018 (volledige dag) 

Woensdag 9 mei 2018 (halve dag) 

 

Artikel 2 

Voor het schooljaar 2017-2018 worden er in het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs geen lesdagen 

voorzien in de periode van het Hemelvaartweekend, namelijk op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei 2018. 

V 1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: "Dossier nieuwe school Heestert". 

In de email dd. woensdag 12 juli 2017 waarin raadslid Raf Deprez namens de CD&V-fractie vraagt om 

bovengenoemd punt aan de agenda toe te voegen, wordt gesteld: 

1. Situering 

In 2010 werd in de vorige legislatuur door de CD&V-ploeg een AGION subsidieaanvraag ingediend voor de 

bouw van een nieuwe school in Heestert. Op 15 december 2010 werd dit dossier O.14433 op de wachtlijst 

geplaatst. Een wachttijd van een zestal jaar is intussen verstreken en in 2017 komt dit dossier in aanmerking 

voor een principieel akkoord.  Uiteraard is het voor CD&V belangrijk dat de vervolgstappen voor een vlotte 

realisatie van dit dossier tijdig en correct genomen worden.  

2. Probleemstelling 

Sinds de onderwijscommissie van 20 maart laatstleden is het windstil in dit dossier, althans zeker wat de 

communicatie en de participatie van gemeenteraad en bevolking betreft. CD&V-fractievoorzitter Eliane 

Spincemaille wees nochtans toen al op een aantal nijpende kwesties.  



Het huurcontract voor het schoolgebouw in de Gauwelstraat wordt eind december 2017 door de Zusters van 

OLV van de 7 Weeën opgezegd. Op het tijdstip van de commissie (maart 2017) was er, volgens de schepen, 

mondelinge toezegging voor een jaarlijkse verlenging.  

Anderzijds moet het dossier voor de nieuwe school aanbestedingsklaar zijn VOOR MIDDEN SEPTEMBER en 

volledig en correct ingediend worden bij AGION wil de gemeente met zekerheid in 2017 het principieel 

akkoord verkrijgen. Volgens de schepen “beloven de ontwerpers dat het haalbaar is” – uitspraak maart 

2017. 

Bijkomend werd, door mezelf, reeds op de commissievergadering gewezen op de problematiek van mobiliteit 

en de bezorgdheid van de Heestertnaren hieromtrent.   

3. Vragen 

De CD&V-fractie wil van het College van Burgemeester en Schepenen vernemen: 

- of de mondelinge afspraken voor het verder huren van de locatie in de Gauwelstraat geresulteerd hebben 

in een schriftelijk akkoord 

- hoever de ontwerpers staan met het dossier en wanneer dit aan de gemeenteraad(scommissie) zal 

voorgelegd worden 

- welke aandacht er besteed wordt aan de mobiliteitsproblematiek. 

 

Namens het College van Burgemeester en Schepenen antwoordt schepen Johan Rollez: 

1. Verder huren school Gauwelstraat 

Op 13 maart 2017 is een aangetekende brief gestuurd aan de Zusters OLV van de Zeven Weeën en vzw 

Curando waarin wij:  

a) hebben verzocht om het huurcontract te verlengen met 24 maanden, tot eind 2019; 

b) voorbehoud hebben geformuleerd omtrent de geldigheid van de gegeven opzeg. 

Die brief werd op diezelfde datum ook al per mail verstuurd aan de algemeen directeur van vzw Curando. 

Die brief is nog niet per brief beantwoord, maar op dezelfde dag heeft de algemeen directeur wel per mail 

verklaard akkoord te gaan met de inhoud van onze brief. 

Het is aangeraden om verdere afspraken te maken met vzw Curando omtrent de formalisering van deze 

overeenkomst. 

2. Stand van zaken 

De plannen van de school zijn uitgetekend. De ontwerper is momenteel bezig met het bepalen van de 

technische vereisten, de eerste uitrusting, de materialisatie, … in overleg met de bevoegde diensten. De 

meeste diensten hebben ondertussen hun input gegeven. In de maand augustus wordt een finaal overleg 

gehouden over de aanbestedings- en vergunningsdossiers. 

Het bouwdossier wordt in de week van 4 september voorgesteld aan de Gemeenteraadscommissie 3 en 

wordt op 25 september ter goedkeuring voorgelegd aan de Gemeenteraad. 

Tegen 15 september wordt het aanbestedingsklaar bouwdossier ingediend bij Agion, in functie van 

subsidiëring door de Vlaamse Overheid, en onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad.  

3. Mobiliteit 

Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de mobiliteit. In het bouwdossier zit een visie verwerkt om 

gemotoriseerd verkeer van de schoolsite te weren. Enkel voor andersvaliden worden een aantal 

parkeerplaatsen voorzien. De vele trage toegangen tot de site op vandaag maken dit haalbaar. 

Voor schoolgerelateerd autoverkeer voorziet men in de zuidoostelijke hoek van het Kerkhofplein een zoen- 

en vroemzone, met aandacht voor de bestaande ondernemingen. 

Het volledige mobiliteitsplaatje ligt nog niet vast. Daarvoor wordt in oktober een traject opgestart. 

  



16.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 26 juni 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt gesloten om 21.41 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


