
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 18 DECEMBER 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, Raf Deprez, 

Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Bart Dewaele, raadslid; 

Afwezig: Sabine Poleyn, raadslid afwezig voor agendapunten 17 en 18.  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur. 

 

 

1.  OCMW - Kennisname budgetwijziging 2017-2. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 150 (156) stelt dat de OCMW-voorzitter het (de) budget(wijziging) toelicht op de 

gemeenteraad. Als een budget past binnen het meerjarenplan, neemt de gemeenteraad er kennis van. Als 

een budget niet past binnen het meerjarenplan, spreekt de gemeenteraad zich uit over de goedkeuring van 

het budget. 

-  Besluit Vlaamse Regering BBC artikel 27 betreffende de voorwaarden waaraan het (de) budget(wijziging) 

moet voldoen om te passen in het meerjarenplan. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 13 december 2016 betreffende vaststelling van het meerjarenbeleidsplan 

2016-2019 actualisatie van het OCMW Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende OCMW. - Goedkeuring 

meerjarenbeleidsplan 2016-2019 actualisatie. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 13 december 2016 betreffende vaststelling van het budget 2017 van het 

OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende aktename budget 2017 van het OCMW. 



-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 mei 2017 betreffende vaststelling van de 

budgetwijzing nummer 1 van het dienstjaar 2017. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende vaststelling van de budgetwijzing nummer 1 

van het dienstjaar 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

Budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2017 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op basis van de voorgelegde cijfers en de verklarende nota de 

budgetwijziging nummer 2 dienstjaar 2017 van het OCMW goedgekeurd op 12 december 2017. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen, het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul en de autofinancieringsmarge van het 

financiële boekjaar in de budgetwijziging is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde 

financiële boekjaar in het meerjarenplan. De budgetwijziging past bijgevolg in het meerjarenplan en dient 

ter kennisname te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Op 4 december 2017 werd in Commissie I toelichting gegeven aan de raadsleden over de budgetwijziging 

nummer 2 dienstjaar 2017 OCMW. 

Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt en dhr. Marc Claeys, schepen van sociale zaken in hun 

toelichting. 

BESLUIT 

Enig artikel 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging nr. 2 OCMW van het dienstjaar 2017: 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 527.699,67 97.537,49 625.237,16 

        

   A. Uitgaven 12.769.217,84 -215.941,38 12.553.276,46 

   B. Ontvangsten 13.296.917,51 -118.403,89 13.178.513,62 

      1.a. Belastingen en boetes       

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.000.000,00   3.000.000,00 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 10.296.917,51 -118.403,89 10.178.513,62 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -4.962.025,85 -1.988.825,15 -6.950.851,00 

        

   A. Uitgaven 5.557.425,85 1.900.947,90 7.458.373,75 

   B. Ontvangsten 595.400,00 -87.877,25 507.522,75 

        

III. Andere (B-A) 3.204.178,29 2.953.750,00 6.157.928,29 

        

   A. Uitgaven 945.821,71 -103.750,00 842.071,71 

      1. Aflossing financiële schulden 945.821,71 -103.750,00 842.071,71 

         a. Periodieke aflossingen 945.821,71 -103.750,00 842.071,71 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       



      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 4.150.000,00 2.850.000,00 7.000.000,00 

      1. Op te nemen leningen en leasings 4.150.000,00 2.850.000,00 7.000.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.230.147,89 1.062.462,34 -167.685,55 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.329.502,99   1.329.502,99 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 99.355,10 1.062.462,34 1.161.817,44 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 99.355,10 1.062.462,34 1.161.817,44 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt -216.834,55 euro. 

2.  OCMW - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 148. 

-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2017 betreffende vaststelling van het 

meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW werd vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn op 12 december 2017. Overeenkomstig artikel 148 van het OCMW-decreet moet het 

meerjarenplan worden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

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, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW goed zonder 

opmerkingen. 

MJP1: Strategische nota 



MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) 

MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) 

MJP4: Motivering van de wijzigingen aan het MJP 

 EXPLOITATIEBUDGET 

 INVESTERINGSBUDGET 

MJP5.1: Omgevingsanalyse 

MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico’s 

MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  

MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 

Het organogram van de diensten 

Een overzicht van het personeelsbestand 

Een overzicht van de budgethouders 

Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken  

MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 

MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit 

MJP5.7: Financiële schulden 

MJP5.8: Bijlagen 

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Exploitatiebudget (B-A) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 625.237,16 1.173.217,29 1.623.612,23 1.826.736,87 

                

   A. Uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.553.276,46 12.111.345,64 12.114.335,59 12.217.338,53 

   B. Ontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.178.513,62 13.284.562,93 13.737.947,82 14.044.075,40 
      1.a. Belastingen en 
boetes               
      1.b. Algemene 
werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden 2.865.549,59 2.865.549,59 2.865.549,59 3.000.000,00 3.000.000,00 2.865.551,00 2.865.551,00 
      1.c. Tussenkomst door 
derden in het tekort van het 
boekjaar               

      2. Overige 8.863.184,29 8.675.191,22 10.033.025,87 10.178.513,62 10.284.562,93 10.872.396,82 11.178.524,40 

                

II. Investeringsbudget (B-A) -2.515.627,75 658.958,68 -7.607.398,86 -6.950.851,00 -2.829.342,02 75.000,00 -4.000,00 

                

   A. Uitgaven 3.043.495,63 6.826.613,63 7.834.744,41 7.458.373,75 3.120.342,02 35.000,00 14.000,00 

   B. Ontvangsten 527.867,88 7.485.572,31 227.345,55 507.522,75 291.000,00 110.000,00 10.000,00 

                

III. Andere (B-A) -840.620,08 -844.664,63 -818.589,21 6.157.928,29 506.998,24 -1.200.323,32 -1.209.779,19 

                

   A. Uitgaven 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.143.001,76 1.200.323,32 1.209.779,19 
      1. Aflossing financiële 
schulden 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.143.001,76 1.200.323,32 1.209.779,19 
         1.a Periodieke 
aflossingen 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.143.001,76 1.200.323,32 1.209.779,19 
         1.b Niet-periodieke 
aflossingen               

      2. Toegestane leningen               

      3. Overige uitgaven               

   B. Ontvangsten 8.628,88     7.000.000,00 1.650.000,00     
      1. Op te nemen leningen 
en leasings       7.000.000,00 1.650.000,00     
      2. Terugvordering van 
aflossing van financiële 
schulden               
         2.a. Periodieke 
terugvorderingen               

         2.b. Niet-periodieke               



terugvorderingen 

      3. Overige ontvangsten 8.628,88             

                

IV. Budgettaire resultaat 
boekjaar (I+II+III) -2.480.858,63 530.922,08 -7.385.922,81 -167.685,55 -1.149.126,49 498.288,91 612.957,68 

                

V. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat vorig boekjaar 10.665.362,35 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.161.817,44 12.690,95 510.979,86 

                

VI. Gecumuleerde 
budgettaire resultaat (IV+V) 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.161.817,44 12.690,95 510.979,86 1.123.937,54 

                

VII. Bestemde gelden 
(toestand op 31 december) 3.263.299,58 812.075,15 839.947,78         

                

   A. Bestemde gelden voor 
exploitatie 491.991,21             
   B. Bestemde gelden voor 
investeringen 2.771.308,37 812.075,15 839.947,78         
   C. Bestemde gelden voor 
andere verrichtingen               

                

VIII. Resultaat op kasbasis 
(VI-VII) 4.921.204,14 7.903.350,65 489.555,21 1.161.817,44 12.690,95 510.979,86 1.123.937,54 

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Financieel draagvlak (A-
B) 1.408.083,37 1.205.607,64 1.485.775,92 1.031.168,08 1.637.510,14 2.062.466,70 2.224.097,13 

                

   A. Exploitatieontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.178.513,62 13.284.562,93 13.737.947,82 14.044.075,40 
   B. Exploitatie-uitgaven 
exclusief de nettokosten van 
schulden (1-2) 10.320.650,51 10.335.133,17 11.412.799,54 12.147.345,54 11.647.052,79 11.675.481,12 11.819.978,27 

      1. Exploitatie-uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.553.276,46 12.111.345,64 12.114.335,59 12.217.338,53 
      2. Nettokosten van de 
schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 405.930,92 464.292,85 438.854,47 397.360,26 

                

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A+B) 879.555,74 1.333.644,24 1.264.299,87 1.248.002,63 1.607.294,61 1.639.177,79 1.607.139,45 

                

   A. Netto-aflossingen van 
schulden 346.861,57 844.664,63 818.589,21 842.071,71 1.143.001,76 1.200.323,32 1.209.779,19 
   B. Nettokosten van 
schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 405.930,92 464.292,85 438.854,47 397.360,26 

                

Autofinancieringsmarge (I-
II) 528.527,63 -128.036,60 221.476,05 -216.834,55 30.215,53 423.288,91 616.957,68 

 

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 1.475.594,65 euro. 

 Motivering stemgedrag CD&V-fractie: 

er is weinig rechtlijnigheid en gebrek aan een duidelijke sociale visie, vandaar stemt de 

CD&V-fractie tegen. 

3.  OCMW - kennisname budget 2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 149 en 150. 

-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2017 betreffende vaststelling van het 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW Zwevegem. 



-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende OCMW. - Goedkeuring 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2. 

-  Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 12 december 2017 betreffende vaststelling van het 

budget 2018 van het OCMW Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

- Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW Zwevegem. 

- Budget 2018 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 12 december 2017 het budget 2018 vastgesteld op basis van 

het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW Zwevegem. Overeenkomstig artikel 150 

van het OCMW-decreet moet het budget ter kennisname worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De raad voor maatschappelijk welzijn stelde het budget 2018 vast als volgt: 

Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2018 

1. Doelstellingennota 2018 

2. Doelstellingenbudget 2018 

3. Financiële toestand 2018 

Deel 2: Financiële nota bij het budget 2018 

1. Exploitatiebudget 2018 

2. Investeringsenveloppe 2014-2020, budget 2018 

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018 

4. Liquiditeitenbudget 2018 

Deel 3: Toelichting bij het budget 2018 

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2018 

2. Evolutie van het exploitatiebudget 

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2018 

6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2018 

Deel 4: Bijlagen 

 

Resultaat op kasbasis Budget 2018 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.173.217,29 

    

   A. Uitgaven 12.111.345,64 

   B. Ontvangsten 13.284.562,93 

      1.a. Belastingen en boetes   

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 3.000.000,00 

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   

      2. Overige 10.284.562,93 

    

II. Investeringsbudget (B-A) -2.829.342,02 

    

   A. Uitgaven 3.120.342,02 

   B. Ontvangsten 291.000,00 



    

III. Andere (B-A) 506.998,24 

    

   A. Uitgaven 1.143.001,76 

      1. Aflossing financiële schulden 1.143.001,76 

         1.a Periodieke aflossingen 1.143.001,76 

         1.b Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen   

      3. Overige uitgaven   

   B. Ontvangsten 1.650.000,00 

      1. Op te nemen leningen en leasings 1.650.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden   

         2.a. Periodieke terugvorderingen   

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige ontvangsten   

    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.149.126,49 

    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.161.817,44 

    

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.690,95 

    

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 12.690,95 

 

Autofinancieringsmarge Budget 2018 

    

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.637.510,14 

    

   A. Exploitatieontvangsten 13.284.562,93 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 11.647.052,79 

      1. Exploitatie-uitgaven 12.111.345,64 

      2. Nettokosten van de schulden 464.292,85 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.607.294,61 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 1.143.001,76 

   B. Nettokosten van schulden 464.292,85 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) 30.215,53 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het budget OCMW voor het dienstjaar 2018. 

 

DE AGENDAPUNTEN 1, 2 EN 3 WERDEN SAMEN BEHANDELD. 

 

Toelichting van raadslid Eliane Spincemaille, namens de CD&V-fractie: 

 



“Algemeen: dank aan voorzitter van de commissie financiën & diensten o.l.v. de financieel beheerder voor 

de tijdige bezorging van de documenten, het ruim vooraf geven van toelichting op de commissie en 

antwoorden op latere vragen.  

Het budget en MJP werd in de OCMW-raad reeds gestemd; het standpunt van onze fractie is gekend. 

Toch enkele algemene vaststellingen enerzijds en anderzijds toch ook elementen waarover we met de 

CD&V-fractie toch serieuze bezorgdheden hadden en hebben. 

1. Het aantal VTE’s daalt van 186 naar 164 (afgerond). De operatie Comforté, waarbij de DC poetsdienst 

van het OCMW werd overgedragen aan een nieuw opgerichte organisatie is daar niet vreemd aan. Dit 

vertaalt zich uiteraard in een daling van de personeelskosten. De overgangsmaatregelen voor het 

personeel zijn volgens onze fractie ontoereikend. Het getroffen personeel verdiende beter!  

2. Meevaller voor de personeelskosten is dat er geen indexverhoging voorzien is door het Planbureau voor 

2018. Er zijn andere tijden geweest, zelfs van 3 loonindexeringen in 1 jaar tijd!  

Wij staan volledig achter de eenmalige bijdrage in 2de pensioenpijler contractuelen (122.000) en de 

verhoging naar 2% vanaf 2017 (17.000/jaar). Ook de RSZ-bijdragen voor het statutair personeel kunnen 

dankzij het reservefonds bij DIBISS (voorheen RSZPPO) terug gebracht worden van 41.5% tot 38 (2016 

en 2017) à 38,5% (2018 en 2019). 

3. LOI gelden bestemde gelden: project Blokkestraat 5 gaat NIET DOOR reeds in december 2015 gemeld, 

intussen zelfs verkocht;  Belfius appartementen renoveren met deze LOI-gelden werd in 2015 al 

geopperd, in 2016 en 2017 weinig vooruitgang MAAR wij zien EINDELIJK in 2018 een budget van 

800 000 euro opgenomen in investeringen.  

4. Courbe: net als vorig jaar staan er opnieuw bijkomende kosten in het budget! Notariskosten en 

aansluitingskosten niet meegerekend  = 250.000 euro PLUS ten onrechte opbrengsten vol jaar 2018 = -

550.000 euro; samen 800.000 euro misrekend (zonder nog te spreken van de té optimistische 100% 

bezetting).  

NU: opnieuw hetzelfde scenario in exploitatie: hulpoproepsysteem niet voorzien +10.500 euro, publiciteit 

5000; algemene kosten voor inrichting modelappartement +7.500 euro of samen weer 23.000 euro. In 

investeringen +237.000 euro werken niet voorzien in bestek, én 30.000 euro voor meubilair in 

gemeenschappelijke ruimten, destijds ook niet voorzien. SOM = kleine 300.000 euro erbij!  

Wij herhalen zoals vorig jaar: CD&V steunde deze principiële beslissing tot aankoop van 50 

assistentiewoningen; MAAR graag realistische budgettering hieromtrent! 

Superbelangrijk: afdoende ramen en de kosten beheersen!  

Dit ifv betaalbaarheid niet alleen voor openbaar bestuur MAAR VOORAL voor de toekomstige bewoners 

(want uiteindelijk worden alle kosten toch doorgerekend).  

Getuige de vele kritieken op de prijzen in de seniorenraad!!!   

5. De economie doet het momenteel erg goed: amper werkloosheid, zelfs krapte , nooit geziene lage 

intresten, traag evoluerende CPI die maar om de 2 jaar eens zorgt voor een loonindexering.  

Anderzijds toch alarmerende evolutie sinds 2016: de uitgaven leefloon gaan in stijgende lijn, ook in 2017. 

Budgetten leefloon, steun in speciën en tussenkomst verblijf in andere WZC stijgen met bijna 400.000 

euro (2017-2019). 

Actieplan armoede dat nu op volle toeren begint te draaien.  Positieve effecten zullen er zeker zijn maar 

zal dit voldoende zijn om de tendens te keren???  

In deze context toch ook jammer dat de kredieten voor energiebesparende maatregelen patrimonium 

sociale huisvesting jaar na jaar achteruit schuiven! In 2016, geschrapt; in 2017 weer geschrapt en 

overgeplaatst naar 2018. Komt daar nog iets van? Er is wel budget voor energievriendelijke maatregelen 

voor eigen gebruik van OCMW (vb. wagen maaltijden) maar niet om de energiefactuur van hun huurders 

te reduceren … vreemd!  



Tot slot: bij jonge bouwers is de spaarpot leeg en de leningslast op zijn maximum. 

Jonge bouwers kunnen het op eigen kracht niet meer halen;  de vorige generatie springt bij en komt met de 

spaarpot over de brug en ja, wie droomt er niet van een externe milde schenker?   

Zo is het ook ons OCMW vergaan: de vorige legislatuur liet een spaarpot na én 7 mln binnengehaalde Vipa-

subsidies. De nieuwbouw in het WZC kwam er en ook straks 50 assistentiewoningen op de Courbe.   

CD&V zal deze agendapunten OCMW niet goedkeuren: geen rechtlijnigheid  en geen blijk van ambitieuze 

sociale visie.“ 

4.  Goedkeuring bijkomend tarief voor huur machinezaal in beheer van AGB Transfo. 

Bevoegdheid 

- Artikel 42 van het gemeentedecreet. 

- Artikel 43 §2, 6° en artikel 235 van het gemeentedecreet. 

Juridische grond 

-  Gemeenteraadsbeslissing d.d. 27 september 2010 betreffende oprichting Autonoom Gemeentebedrijf. 

-  Gemeenteraadsbeslissing d.d. 20 december 2010 houdende goedkeuring beheersovereenkomst tussen de 

gemeente Zwevegem en haar AGB. 

-  Gemeenteraadsbeslissing d.d. 22 oktober 2012 waarbij de machinezaal + passerelle  in erfpacht werd 

gegeven door de gemeente aan AGB Zwevegem met ingang vanaf 21 december 2012. 

-  Gemeenteraadsbeslissing d.d. 17 december 2012 houdende goedkeuring huishoudelijk reglement met 

bijlagen voor de machinezaal Transfo. 

- Gemeenteraadsbeslissing d.d. 23 mei 2016 waarbij de tarieven voor gebruik polyvalente zaal en 

machinezaal werden aangepast. 

Verwijzingsdocumenten 

- Huishoudelijk reglement met bijlagen voor de machinezaal Transfo. 

- Verslag raad van bestuur AGB d.d. 21 november 2017. 

Motivering 

Voor de verhuur van de machinezaal op Transfo is er verplichte drankafname zowel voor frisdranken/bieren 

als voor wijnen/schuimwijnen/champagne. Vooral bij huwelijksfeesten is het veelal de vraag van de klant om 

eigen wijnen en/of schuimwijnen/champagne aan te leveren. Daarom wordt voorgesteld om hiervoor vanaf 

1 januari 2018 een schenk- of kurkrecht te vragen afhankelijk van het aantal aanwezige personen zijnde 400 

euro tot en met 200 personen, 600 euro tot en met 300 personen of 800 euro tot en met 400 personen 

exclusief 21% BTW. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Met ingang van 1 januari 2018 zal, wanneer er geen wijnen/schuimwijnen/champagne worden afgenomen 

via het AGB bij huur van de machinezaal op Transfo, een schenk- of kurkrecht worden aangerekend zijnde:  

- tot en met 200 personen: 400 euro+ 21% BTW; 

- tot en met 300 personen: 600 euro + 21% BTW; 

- tot en met 400 personen: 800 euro + 21% BTW. 

5.  Kennisname van de budgetwijziging 2017 en budget 2018 van W13. - Goedkeuring van 

het meerjarenplan 2015-2020 van 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 art. 51, 228 en 230 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 januari 2015 betreffende verlenen advies 

betreffende oprichting intergemeentelijk samenwerkingsverband W13. 

-  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. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende goedkeuring van het meerjarenplan 2015-2019 

en budget 2016 van de OCMW-vereniging W13. 

Verwijzingsdocumenten 

- Budgetwijziging 2017. 

- Budget 2018. 

- Meerjarenplan 2015-2020. 

Motivering 

De algemene vergadering en de raad van bestuur van W13 keurde op 24 november 2017 de budgetwijziging 

2017, het budget 2018 en het meerjarenplan 2015-2020 goed. De budgetwijziging 2017 en het budget 2018 

moeten ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd worden. De omzendbrief BB 2013/6 bepaalt dat 

de gemeenteraad het meerjarenplan van de vereniging moet goedkeuren. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2017 en het budget 2018 van W13. 

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2015-2020 van W13 goed. 

6.  Goedkeuring IKA 2017, meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 1 en budget 2018 

Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 243. 

Juridische grond 

Gemeentedecreet artikel 243. 

Verwijzingsdocumenten 

- IKA 2017, aanpassing MJP 2017-2020 en budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. 

- Verslag raad van bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem van 21 november 2017. 

Motivering 

De IKA 2017, aanpassing MJP 2017-2020 en het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Zwevegem werden door de raad van bestuur van het AGB Zwevegem vastgesteld op 21 november 2017. 



De wijzigingen betreffen enerzijds het actualiseren van de uitgaven en ontvangsten a rato van de rekening 

2016 en de proef- & saldibalans 30 september 2017, en anderzijds de opname van budgetten voor het 

organiseren van een event n.a.v. Open Monumentendag en de opening van de nieuwe infrastructurele 

realisaties. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Het IKA 2017, gewijzigd MJP2017-2020 en het budget 2018 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem 

worden goedgekeurd met volgende cijfers: 

 

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Exploitatiebudget (B-A) 20.459,43 67.693,65 88.790,93 99.384,06 95.335,81 112.969,22 115.654,32 

                

   A. Uitgaven 101.347,84 117.479,58 150.632,27 158.515,94 150.147,19 132.598,44 129.999,69 

   B. Ontvangsten 121.807,27 185.173,23 239.423,20 257.900,00 245.483,00 245.567,66 245.654,01 

      1.a. Belastingen en boetes               
      1.b. Algemene 
werkingsbijdrage van andere 
lokale overheden               
      1.c. Tussenkomst door 
derden in het tekort van het 
boekjaar               

      2. Overige 121.807,27 185.173,23 239.423,20 257.900,00 245.483,00 245.567,66 245.654,01 

                

II. Investeringsbudget (B-A)               

                

   A. Uitgaven               

   B. Ontvangsten               

                

III. Andere (B-A) -90.439,17 -90.439,17 -90.439,15 -90.439,17 -90.439,17 -90.439,17 -90.439,17 

                

   A. Uitgaven 90.439,17 90.439,17 90.439,15 90.439,17 90.439,17 90.439,17 90.439,17 
      1. Aflossing financiële 
schulden 90.439,17 90.439,17 90.439,15 90.439,17 90.439,17 90.439,17 90.439,17 

         1.a Periodieke aflossingen 90.439,17 90.439,17 90.439,15 90.439,17 90.439,17 90.439,17 90.439,17 
         1.b Niet-periodieke 
aflossingen               

      2. Toegestane leningen               

      3. Overige uitgaven               

   B. Ontvangsten               
      1. Op te nemen leningen en 
leasings               
      2. Terugvordering van 
aflossing van financiële schulden               
         2.a. Periodieke 
terugvorderingen               
         2.b. Niet-periodieke 
terugvorderingen               

      3. Overige ontvangsten               

                

IV. Budgettaire resultaat 
boekjaar (I+II+III) -69.979,74 -22.745,52 -1.648,22 8.944,89 4.896,64 22.530,05 25.215,15 

                

V. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat vorig boekjaar 158.376,62 88.396,88 65.651,36 64.003,14 72.948,03 77.844,67 100.374,72 

                

VI. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat (IV+V) 88.396,88 65.651,36 64.003,14 72.948,03 77.844,67 100.374,72 125.589,87 



                

VII. Bestemde gelden (toestand 
op 31 december)               

                

   A. Bestemde gelden voor 
exploitatie               
   B. Bestemde gelden voor 
investeringen               
   C. Bestemde gelden voor 
andere verrichtingen               

                

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-
VII) 88.396,88 65.651,36 64.003,14 72.948,03 77.844,67 100.374,72 125.589,87 

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 

                

I. Financieel draagvlak (A-B) 67.886,62 112.522,09 131.020,62 139.015,00 132.368,00 147.402,66 147.489,01 

                

   A. Exploitatieontvangsten 121.807,27 185.173,23 239.423,20 257.900,00 245.483,00 245.567,66 245.654,01 
   B. Exploitatie-uitgaven exclusief 
de nettokosten van schulden (1-
2) 53.920,65 72.651,14 108.402,58 118.885,00 113.115,00 98.165,00 98.165,00 

      1. Exploitatie-uitgaven 101.347,84 117.479,58 150.632,27 158.515,94 150.147,19 132.598,44 129.999,69 
      2. Nettokosten van de 
schulden 47.427,19 44.828,44 42.229,69 39.630,94 37.032,19 34.433,44 31.834,69 

                

II. Netto periodieke 
leningsuitgaven (A+B) 137.866,36 135.267,61 132.668,84 130.070,11 127.471,36 124.872,61 122.273,86 

                

   A. Netto-aflossingen van 
schulden 90.439,17 90.439,17 90.439,15 90.439,17 90.439,17 90.439,17 90.439,17 

   B. Nettokosten van schulden 47.427,19 44.828,44 42.229,69 39.630,94 37.032,19 34.433,44 31.834,69 

                

Autofinancieringsmarge (I-II) -69.979,74 -22.745,52 -1.648,22 8.944,89 4.896,64 22.530,05 25.215,15 

7.  Goedkeuring budget 2018 vzw Transfo Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 43. 

Juridische grond 

Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd. 

Verwijzingsdocumenten 

- Budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2018. 

- Verslag raad van bestuur van 13 oktober 2017 en algemene vergadering vzw Transfo van 21 november 

2017. 

Motivering 

Het budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2018 werd door de raad van bestuur van de vzw 

vastgesteld op 13 oktober 2017 en door de algemene vergadering aangenomen op 21 november 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Het budget 2018 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 

Totaal opbrengsten Totaal kosten Geraamd resultaat 

109.000,00 EUR 102.387,00 EUR 6.613,00 EUR 

8.  Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2018. 



Bevoegdheid 

-  Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  

-  Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

- Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2018, 

dit betreft onder meer een belasting op de aandrijfkracht (motoren). 

Er wordt ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen 

en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) personen tewerkstellen op grondgebied 

van de gemeente Zwevegem, een belasting van 28,00 euro/kWh (ACHTENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) 

geheven op de motoren die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de 

brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft. 

Er wordt ook voorzien in een aantal vrijstellingen. 

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 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

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

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2018 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke 

vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) 

personen tewerkstellen op grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 28,00 euro/kWh 

(ACHTENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in handels-, 

landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron, die deze motoren aandrijft. 

Deze belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting 

of van dezer bijgebouwen gebruikt. Dient als bijgebouw van een inrichting te worden beschouwd: iedere 

instelling of onderneming, iedere werf van welke aard ook, die gedurende een ononderbroken tijdvak van 

minstens drie maand op het grondgebied van de gemeente is gevestigd. 

De belasting is nochtans niet verschuldigd aan de gemeente, waar de zetel van de onderneming gevestigd 

is, voor de motoren, gebruikt in het hierboven bepaalde bijgebouw, in de mate waarin die motoren belast 

kunnen worden door de gemeente waar het bijgebouw gelegen is (M.O. 11.12.1957). 

Wanneer hetzij in een inrichting, hetzij in een als vorenbedoeld bijgebouw, geregeld en op duurzame wijze, 

een verplaatsbare motor gebruikt wordt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een 

verkeersweg, is daarvoor de belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het 

voornaamste bijgebouw gevestigd is. 

Artikel 2 

De belasting wordt gevestigd op de hierna vermelde grondslagen: 



a)  Omvat de inrichting van de belanghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting gevestigd volgens 

de kracht, opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen van de motor is verleend, of akte 

van die plaatsing gegeven wordt. 

Noot: 

1. De belastbare kracht van een inrichting die slechts één motor in gebruik heeft, is gelijk aan de totale 

kracht van die motor. 

2. De belastbare kracht van een inrichting, waar twee motoren van onderscheiden sterkte van 5 en 10 

kW gebruikt worden, is gelijk aan de som dezer krachten (15 kW), voorzien van coëfficiënt 0,99 ; 

waar drie, vier, vijf, zes en meer, tot dertig motoren van onderscheiden sterkte gebruikt worden, geldt 

respectievelijk een degressief coëfficiënt van 0,98 / 0,97 / 0,96 / 0,95 tot 0,71 voor dertig motoren. 

Indien het aantal motoren dertig te boven gaat, blijft de verminderingscoëfficiënt voor de 

gezamenlijke motorkracht onveranderlijk op 0,70 vastgesteld. 

b)  Omvat de inrichting van de belanghebbende verschillende motoren, dan wordt de belastbare kracht 

vastgesteld door de krachten op te tellen die zijn opgegeven in de besluiten waarbij vergunning tot het 

plaatsen van die motoren, of akte van die plaatsing is gegeven, en deze som te voorzien van een 

simultaanfactor, veranderend volgens het aantal motoren. Deze factor, gelijk aan de eenheid van één 

motor, wordt tot en met dertig motoren met 1/100 van de eenheid per bijkomende motor verminderd en 

blijft daarna onveranderd en gelijk aan 0,70 voor eenendertig motoren en meer. Voor het vaststellen van 

deze simultaanfactor wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het belastingjaar of, 

voor een nieuwe onderneming, met de toestand op datum van inwerkingstelling. De kracht van de 

hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en het college van 

burgemeester en schepenen. In geval van onenigheid staat het de belanghebbende vrij een 

tegenexpertise uit te lokken. 

c)  Het bepaalde in de littera a) en b) van dit artikel wordt door de Gemeente toegepast naargelang van het 

aantal motoren waarop zij krachtens art. 1 belasting heft. 

Artikel 3 

Zijn belastingvrij : 

1. De motoren die het gehele jaar stilliggen. Het ononderbroken stilliggen voor een duur gelijk aan of langer 

dan één maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden 

gedurende dewelke de motoren hebben stilgelegen. Evenwel komt de verplichte vakantieperiode niet 

voor het bekomen van deze gedeeltelijke vermindering in aanmerking (M.O. 15.9.1975). In geval van 

belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de kracht van de motor voorzien van de 

simultaanfactor die op de inrichting van de belanghebbende van toepassing is. Geen 

belastingvermindering kan aan de belanghebbende verleend worden dan op grond van ter post 

aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur, 

door de ene de datum van het stilleggen, en door de andere de datum der wederingangstelling van de 

motor(en) bekend maakt. Voor de berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting eerst 

in na ontvangst van eerstgenoemd bericht. Bij afwijking van de in laatste twee zinnen voorgeschreven 

procedure, zal de vrijstelling ten voordele van de bouwondernemingen die verplaatsbare motoren 

gebruiken, volgens hierna bepaalde regels bekomen kunnen worden. Deze ondernemingen zullen, voor 

iedere aan de belasting onderworpen machine, een boekje moeten bijhouden, waarin de dagen worden 

vermeld gedurende dewelke de machine in gebruik is, evenals de werf waar zij is opgesteld. Op het einde 

van het jaar zal de ondernemer zijn aangifte invullen aan de hand van deze gegevens, met dien 

verstande, dat over de gegrondheid ervan steeds fiscaal toezicht mogelijk is. Deze procedure is slechts 

toegelaten voor de bouwondernemingen die een geregelde boekhouding voeren, tevens een schriftelijke 

aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen gericht en de toestemming van het college 



bekomen zullen hebben. Met een inactiviteit van één maand wordt gelijkgesteld, de inactiviteit gedurende 

vier achtereenvolgende weken, gevolgd door één week activiteit, indien het gebrek aan werk te wijten is 

aan economische oorzaken. 

2. De motoren, gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen, of 

speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld. 

3. De motor van een draagbaar toestel. 

4. De motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van zijn vermogen, overeenkomend 

met de voor het aandrijven van de generator nodige vermogen. 

5. De persluchtmotor. 

6. De motorkracht, gebruikt voor waterputtingstoestellen, om het even vanwaar het water voortkomt, 

zomede de motorkracht, gebruikt voor ventilatie- en verlichtingstoestellen. 

7. De reservemotor, d.i., waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming, 

en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn werking geen productieverhoging van de 

betrokken inrichtingen voor gevolg heeft. 

8. De wisselmotor, d.i. uitsluitend bestemd voor hetzelfde werk als een andere motor, die hij tijdelijk moet 

vervangen. De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tezelfdertijd te werken als 

welke normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te 

verzekeren. 

9. De motoren die gebruikt worden om de compressoren te bekrachtigen ter instandhouding van het 

drukregime in de aardgasleidingen. 

Artikel 4 

Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat de daarmede te drijven 

installaties onvolledig zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, in kilowatt uitgedrukt, als reservekracht 

beschouwd, in zoverre zij de in het vergunningsbesluit opgegeven kracht met twintig procent overtreft. Die 

reservekracht wordt dan voorzien van de simultaanfactor die op de inrichting van toepassing is, met dien 

verstande, dat de aangifte om het kwartaal hernieuwd moet worden, zolang deze uitzonderingstoestand 

duurt. Onder “onlangs geplaatste motor” wordt verstaan, met uitzondering van alle andere, de motor 

waarvan de inwerkingstelling dateert van het voorgaande of van het voorlaatste jaar. In speciale gevallen 

mogen deze termijnen verruimd worden. 

Artikel 5 

De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilligging gedurende het ganse jaar, zomede de 

motoren welke bij toepassing van de bepalingen onder 1. tot 9. van artikel 3 vrijgesteld zijn, komen niet in 

aanmerking voor het bepalen van de simultaanfactor, toe te passen op de installaties van de 

belanghebbende. 

Artikel 6 

Wanneer de fabricatiemachines ten gevolge van een ongeval niet langer in staat mochten blijken om meer 

dan 80 % van de door een belastbare motor afgeleverde kracht te gebruiken, wordt de belastingplichtige 

slechts belast op de afgeleverde energie van de motor, uitgedrukt in kWh, op voorwaarde dat de 

gedeeltelijke activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere 

doeleinden aangewend wordt. 

De belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen dan op grond van ter post aangetekende of 

tegen ontvangstbewijs afgeleverde kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur door de ene de 

datum van het ongeval, en door de andere de datum van de wederingangstelling aangeeft. Voor de 

berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting pas in na ontvangst van eerstgenoemd 

bericht. De belanghebbende moet bovendien op verzoek van het gemeentebestuur alle stukken voorleggen 

waaruit de waarachtigheid van zijn verklaringen nagegaan kan worden. 



Buitengebruikstelling van een motor door ongeval moet, op straffe van verlies van het recht op 

belastingvermindering, binnen acht dagen aan het gemeentebestuur genotificeerd worden. 

Artikel 7 

Bijzondere bepalingen, alleen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven die erom verzoeken. 

Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meettoestellen voor het aangeven van 

het maximumkwartuurvermogen, waarvan de opneming maandelijks wordt gedaan door de leverancier van 

elektrische energie, met het oog op de facturatie, en bijaldien dat bedrijf belast werd op grond van het 

bepaalde onder de artikelen 1 tot 6 gedurende een periode van minstens twee jaar, wordt het bedrag der 

belastingen voor de volgende aanslagjaren, op verzoek van de uitbater, vastgesteld op basis van een 

belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van het 

rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het 

bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar aangeslagen werd op grond 

van het bepaalde onder de artikelen 1 tot 6, en het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse 

maximumkwartuurvermogens, opgenomen tijdens datzelfde jaar ; die verhouding wordt “verhoudingsfactor” 

genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het 

rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens van het jaar met de 

verhoudingsfactor. 

De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de 

maximumkwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20 % verschilt van die van het refertejaar, dit is 

het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het 

verschil wel meer dan 20 %, dan telt het bestuur de belastbare elementen, teneinde een nieuwe 

verhoudingsfactor te berekenen. 

Om het voordeel van de bepalingen van dit artikel te genieten, moet de uitbater vóór  

31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen, met opgave 

van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, in zijn installaties opgenomen tijdens 

het jaar, voorafgaande aan datgene, waarvoor hij de toepassing van onderhavige bepalingen wenst ; voorts 

moet hij zich ertoe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het 

maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde 

controle uit te oefenen op de in zijn inrichting gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen, 

vermeld op de rekeningen voor levering van elektrische energie. 

De uitbater die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze voor een 

termijn van vijf jaar. Behoudens verzet van de uitbater of van het bestuur bij het verstrijken van het 

optietijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar. 

A l g e m e n e  b e p a l i n g e n  

Artikel 8 

De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze 

ontvangen van belanghebbende een ondertekende aangifte, gelijk aan het model dat het gemeentebestuur 

voorschrijft. 

Artikel 9 

De uitbater is ertoe gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen van motoren welke zich in de 

loop van het jaar mochten hebben voorgedaan, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behoudens 

wanneer hij op geldige wijze de regeling, omschreven onder artikel 7, heeft gekozen. 

Artikel 10 

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte wordt de 

belastingplichtige ambtshalve belast volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, 

onverminderd het recht van bezwaar en beroep. 



Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van 

burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik 

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

van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

Artikel 11 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 

17 februari 2012. 

Artikel 12 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel beheerder, overeenkomstig het decreet van  

30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel beheerder, de 

aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen twee maand, te rekenen 

van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de 

belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de 

administratie), 6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 

en moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek 

(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen 

op de inkomsten betreffen. 

Artikel 13 

Belastingschuldigen kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, op 

straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending 

van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 

Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. 

Wat de materiële fouten betreft, zoals herhalingen van hetzelfde, rekenfouten, enz., mogen de 

belastingschuldigen de verbetering ervan vragen, zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar 

van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Artikel 14 

Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of 

onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de 

belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 en 

gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

In geval van niet aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte (aanslag van ambtswege) 

wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw bij een 

eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 10 % toegepast. In de andere gevallen wordt bij een 

inbreuk een belastingverhoging van 25 % toegepast alsook indien de inbreuk gebeurt binnen de 3 jaar na 

een vorige inbreuk. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd. 

Artikel 15 

De belasting en de belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 16 



Een eensluidend afschrift verzenden binnen de 20 dagen aan de gouverneur, overeenkomstig artikel 253 van 

het gemeentedecreet. 

 Motivering stemgedrag CD&V-fracite: 

de CD&V-fractie heeft zich vorig onthouden en doet dit opnieuw omdat zij de verhoging met 

5 euro/kwu in december 2015 geen goede beslissing vonden. 

9.  Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar 2018. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  

Juridische grond 

-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit. 

Motivering 

De kosten voor milieubeheer zijn zeer aanzienlijk. 

Het is dan ook noodzakelijk om in het jaar 2018 naast de inkomsten uit andere belastingen, ook uit de 

milieubelasting inkomsten te betrekken. 

Het bedrag van de gemeentelijke milieubelasting wordt vastgesteld op 75 euro per jaar en per gezin en is 

verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari bestaande gezinstoestand. 

Voor de gezinnen, waarvan het gezinshoofd op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting 50 euro. 

De leefloontrekkers worden, na voorlegging van het bewijs van leefloon, vrijgesteld van deze belasting. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor de termijn van één jaar, aanvangende op 1 januari, en eindigend op 31 december 2018 wordt, ten 

behoeve van de gemeente een milieubelasting geheven voor gezinnen. 

Artikel 2 

De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat in Zwevegem op 1 januari van het belastingjaar in het 

bevolkingsregister is ingeschreven. 

Artikel 3 

Onder gezin wordt verstaan : 

a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

b) hetzij een groep van twee of meer personen, die al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk 

eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken. 

Artikel 4 

De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met die 

verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair belasting verschuldigd zijn. 

Artikel 5 



De belasting bedraagt 75 euro per jaar en per gezin. Ze is verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari 

bestaande gezinstoestand. 

Voor de gezinnen, waarvan het gezinshoofd op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de 

Kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting 50 euro. 

Het verlaagd tarief wordt toegestaan aan alle belastingplichtigen die op 1 januari 2018 recht hebben op de 

verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, uitgebreid 

met het aantal categorieën gerechtigden op verhoogde tussenkomst voorzien in het koninklijk besluit van  

16 april 1997, het koninklijk besluit van 26 mei 1999, het koninklijk besluit van 31 mei 2001, het koninklijk 

besluit van 9 juli 2010 en de programmawet van 30 december 2001, nl. de hoedanigheidcodes 001, 002, 

003, 004, 006, 009, 100, 002 (DOSZ) en 002 (HVKZ). 

Daarentegen worden de leefloontrekkers na voorlegging van het bewijs van leefloon vrijgesteld van deze 

belasting. 

Artikel 6 

De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar. 

De belasting is niet verschuldigd voor wat de onroerende goederen of delen van onroerende goederen 

betreft die, kosteloos of niet, bestemd zijn voor een dienst van openbaar nut, ook indien zij geen 

domeingoed zijn of indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks door een overheidsdienst of zijn aangestelden in 

huur zijn genomen. Evenwel geldt deze ontslaging niet voor die delen van bedoelde onroerende goederen, 

welke als privé-vertrekken voor de aangestelden ter bewoning zijn ingericht. 

Artikel 7 

Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester 

en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 

17 februari 2012. 

Artikel 8 

De kohieren worden ingevorderd door de financieel beheerder, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 

en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel beheerder, de 

aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen de twee (2) maanden, te 

rekenen van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten. 

Artikel 9 

Belastingschuldigen kunnen desgevallend een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

schepenen, op straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum 

van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van 

de aanslag. 

Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend. 

Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing kan het nog geldig worden ingediend 

zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

Artikel 10 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van  

28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de 

belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de 

administratie), 6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- 

en moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. 



de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de 

inkomsten betreffen. 

Artikel 11 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier. 

Artikel 12 

Een eensluidend afschrift verzenden binnen de 20 dagen aan de gouverneur, overeenkomstig artikel 253 van 

het gemeentedecreet. 

10.  Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar 2018. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  

Juridische grond 

Artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2018, 

dit betreft onder meer de aanvullende personenbelasting. 

Er wordt een aanvullende personenbelasting geheven op de natuurlijke personen die op 1 januari van het 

aanslagjaar in deze gemeente domicilie hebben, waarvan het percentage voor alle belastingplichtigen 

vastgesteld wordt op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %). 

De vestiging en de inning gebeuren door het Bestuur der Directe Belastingen, overeenkomstig de bepalingen 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2018 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die 

belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. 

Artikel 2 

De belasting wordt vastgesteld op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %) van de overeenkomstig artikel 

466 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. 

Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het 

aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 

Artikel 3 

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het Bestuur der 

Directe Belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in artikel 469 van het Wetboek der 

Inkomstenbelastingen. 

Artikel 4 

Een eensluidend afschrift verzenden binnen de 20 dagen aan de gouverneur, overeenkomstig artikel 253 van 

het gemeentedecreet. 

11.  Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2018. 

Bevoegdheid 

Artikel 42, §3 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 



Juridische grond 

- Artikel 170, §4 van de Grondwet. 

- Artikel 464, 1° van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992. 

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

-  Artikelen 186 en 187 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Artikel 253, §1, 3° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.  

- Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

- Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de 

provincies. 

Motivering 

De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2018, 

dit betreft onder meer een belasting uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 van 

2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen als gevolg van het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de 

Vlaamse Codex Fiscaliteit. 

Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om 

hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse 

Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke 

opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het 

vorige aanslagjaar”. 

De gemeente moet haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588 om de fiscale 

druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017. 

Het aantal opcentiemen wordt bijgevolg vastgesteld op 1228. 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 

Belastingdienst. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Voor het aanslagjaar 2018 worden ten bate van de gemeente 1228 opcentiemen geheven op de onroerende 

voorheffing. 

Artikel 2 

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse 

Belastingdienst. 

Artikel 3 

Een eensluidend afschrift van deze beslissing zal binnen de 20 dagen verzonden worden aan de gouverneur, 

overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

12.  Verduidelijking gemeentelijk reglement voor het heffen van een belasting op masten & 

pylonen. 

Bevoegdheid 

- Artikel 42 en 43, §2, 15° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

- Artikel 186 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

- Artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 



-  Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 

provincie- en de gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012. 

-  Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende coördinatie van onderrichtingen over de 

gemeentefiscaliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2013 betreffende “Goedkeuring belastingreglement op 

masten en pylonen - aanslagjaren 2014 t.e.m. 2016 - vanaf 1 januari 2014”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 juni 2015 betreffende “Aanpassing gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op masten en pylonen”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende “Gemeentelijke belasting op masten en 

pylonen. - Aanslagjaar 2017 t.e.m. 2019”. 

-  Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen werd een openbaar onderzoek naar bezwaren 

geopend op 1 december 2017 en gesloten op 15 december 2017 voor aanpassing van artikel 3bis inzake 

motivering van vrijstellingen van de belasting op masten en pylonen met terugwerkende kracht per 1 

januari 2017. 

Motivering 

Het motiverend gedeelte van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt voor zoveel als nodig 

verduidelijkt met betrekking tot de opgesomde vrijstellingen: 

In overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over 

gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op windmolens in 

strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die bepalen dat het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd. 

Er wordt eveneens voorzien in een vrijstelling voor masten en pylonen geplaatst door openbare besturen en 

openbare inrichtingen, dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang  (ASTRID  - de wet 

van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten). 

De motivering van de vrijstellingen wordt effectief opgenomen in het reglement. 

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 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

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

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait)

Artikel 1  

Goedkeuring te verlenen tot verduidelijking van de motivering van het gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op masten en pylonen, vastgesteld in zitting van 19 december 2016: 

 Het motiverend gedeelte van de gemeentelijke belasting op masten en pylonen wordt voor zoveel 

als nodig verduidelijkt met betrekking tot de opgesomde vrijstellingen: 

In overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over 

gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op 

windmolens in strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen die 

bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd. 

Er wordt eveneens voorzien in een vrijstelling voor masten en pylonen geplaatst door openbare 

besturen en openbare inrichtingen, dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang  

(ASTRID  - de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en 

veiligheidsdiensten). 



De motivering van de vrijstellingen wordt effectief opgenomen in het reglement. 

Goedkeuring te verlenen tot verduidelijking van artikel 3bis van het gemeentelijk reglement voor het 

heffen van een belasting op masten en pylonen, vastgesteld in zitting van 19 december 2016: 

 Artikel 3 bis wordt vervangen door: 

Worden vrijgesteld van deze belasting: 

 Constructies voor de productie van windenergie of andere vormen van groene stroom. In 

overeenstemming met de omzendbrief d.d. 10 juni 2011 houdende de onderrichtingen over 

gemeentefiscaliteit wordt een vrijstelling voorzien voor windmolens omdat een belasting op 

windmolens in strijd is met het Vlaams Elektriciteitsdecreet en diverse Europese richtlijnen 

die bepalen dat het gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet worden bevorderd. 

 Masten en pylonen geplaatst door diensten van openbare besturen en andere openbare 

inrichtingen en instellingen. Dit gelet op hun openbare dienstverlening en algemeen belang  

(ASTRID  - de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en 

veiligheidsdiensten). 

Artikel 2 

De termijn bepaald in voornoemde raadsbeslissing te handhaven tot 31 december 2019 en de nieuwe 

regeling in te voeren met terugwerkende kracht per 1 januari 2017. 

Artikel 3 

De overige artikelen te bevestigen zoals beschreven in de gemeenteraadsbeslissing van 19 december 2016. 

Artikel 4 

Een eensluidend afschrift van deze beslissing wordt verzonden binnen de 20 dagen aan de gouverneur, 

overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

 Staande de zitting vraagt de voorzitter om het woord ‘aanpassing’ te vervangen door het 

woord ‘verduidelijking’, zowel in de titel als in het beslissend gedeelte van de tekst. 

De raad verklaart zich akkoord met de wijziging.  

 Motivering stemgedrag CD&V-fracite: 

de CD&V-fractie wenst zich te onthouden voor dit agendapunt omdat er nog steeds geen 

juridische duidelijkheid is over deze problematiek en omdat deze belasting ongetwijfeld 

doorgerekend wordt aan de eindgebruiker. 

13.  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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 houdende goedkeuring aanpassingen aan het algemeen 

retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019  (bijlage 2017-53).  

Motivering 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- Elektronische identiteitskaart voor Belgen en elektronische vreemdelingenkaarten (A- tot en met F-

kaart): 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor zeer dringende gevallen (spoedprocedure) met levering 

in de gemeente 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor dringende gevallen (spoedprocedure) met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

- Kids-ID: 

o 90,00 euro i.p.v. 84,00 euro voor de dringende procedure met levering in de gemeente 

o 130,00 euro i.p.v. 125,00 euro voor de zeer dringende procedure met levering in de 

gemeente 

o 100,00 euro i.p.v. 95,00 euro voor extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering 

bij de FOD Binnenlandse Zaken 

o Er geldt een verlaagd tarief voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen vanaf 

de tweede Kids-ID, gelijktijdig aangevraagd voor kinderen van eenzelfde gezin die op 

hetzelfde adres ingeschreven zijn: 60,00 euro i.p.v. 58,00 euro 

3. Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en attesten. 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 

4. Onkosten stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen 

- De oude retributie wordt pas opgeheven op 1 juli 2018 in plaats van 31 december 2017 om de 

afhandeling van de aanvragen ingediend voor de effectieve toepassing van de omgevingsvergunning 

(dit wordt geschrapt: in principe uiterlijk 1 juni 2017) in gemeente Zwevegem mogelijk te maken. 

7. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen  

- Aan de titel 7.1. wordt toegevoegd: en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/97792


- Titel 7.2. Orange afvalzakken wordt geschrapt. Met het in voege treden van het nieuwe 

Uitvoeringsplan voor Huishoudelijk en Gelijkaardig Bedrijfsafval (Imog) worden de doelstellingen 

voor het te behalen restafvalcijfer anders berekend. Het aan huishoudelijk gelijkgesteld bedrijfsafval 

wordt nu via een forfait afgesplitst. 

19. Activiteiten van de jeugddienst 

- Volgende wordt geschrapt: 

o Grabbelpas: de prijs van deelname aan een grabbelpasactiviteit varieert volgens de soort 

activiteit, de te betalen uitkoopsommen,… en is gelijk aan deze vastgesteld door de 

jeugddienst. 

o Themakamp: de prijs van deelname aan een themakamp varieert volgens soort en is gelijk 

aan deze vastgesteld door de jeugddienst. 

- En wordt vervangen door: 

o Grabbelpas, themakampen en theatervoorstellingen: de prijs van deelname aan één van 

deze activiteiten varieert volgens de soort, de te betalen uitkoopsommen,.. en is gelijk aan 

deze vastgesteld door de jeugddienst. 

20. Tarieven culturele activiteiten 

- Losse tickets familievoorstelling worden geschrapt, zie activiteiten van de jeugddienst. 

- Inschrijvingsgelden cursussen: 50 euro voor kant wordt geschrapt. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De aanpassingen aan de hoofdstukken 1, 3, 4, 7, 19 en 20 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 (bijlage 2017-53), wordt opgemaakt. 

Artikel 3 

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

toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

aanpassing beslissing: in artikel 2 beslissend gedeelte goedgekeurd vervangen door opgemaakt. 

14.  Goedkeuring budgetwijziging 2017-2 gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 3°. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147, 148-153. 

-  Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november 2012. 

-  Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november 2012. 

Situering 

-  Het ontwerp van budgetwijziging nummer 2 2017 werd besproken tijdens het conclaaf van 19 oktober 

2017 en tijdens het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2017. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/97792


-  De budgetwijziging nummer 2 2017 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, 

personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 4 december 

2017. 

- Het ontwerp van budgetwijziging werd op 10 november 2017 voor advies voorgelegd aan het 

Managementteam. 

-  Het ontwerp van budgetwijziging werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad 

bezorgd. 

Motivering 

Het ontwerp van budgetwijziging nummer 2 2017 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel 

evenwicht: 

- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen en het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge van het 

financiële boekjaar in de budgetwijziging is groter dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële 

boekjaar in het meerjarenplan. 

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, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel 

De budgetwijziging nummer 2 2017 wordt met volgende cijfers goedgekeurd: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.095.384,40 113.420,95 4.208.805,35 

        

   A. Uitgaven 31.811.119,90 149.546,26 31.960.666,16 

   B. Ontvangsten 35.906.504,30 262.967,21 36.169.471,51 

      1.a. Belastingen en boetes 19.795.397,02 -1.168.317,19 18.627.079,83 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 16.111.107,28 1.431.284,40 17.542.391,68 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -7.373.685,79 1.252.534,36 -6.121.151,43 

        

   A. Uitgaven 9.840.623,69 -2.095.096,14 7.745.527,55 

   B. Ontvangsten 2.466.937,90 -842.561,78 1.624.376,12 

        

III. Andere (B-A) 774.378,58 -1.316.250,00 -541.871,42 

        

   A. Uitgaven 3.170.540,31 -33.750,00 3.136.790,31 

      1. Aflossing financiële schulden 3.170.540,31 -33.750,00 3.136.790,31 



         a. Periodieke aflossingen 3.170.540,31 -33.750,00 3.136.790,31 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 3.944.918,89 -1.350.000,00 2.594.918,89 

      1. Op te nemen leningen en leasings 3.850.000,00 -1.350.000,00 2.500.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 94.918,89   94.918,89 

         a. Periodieke terugvorderingen 94.918,89   94.918,89 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -2.503.922,81 49.705,31 -2.454.217,50 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.541.203,49   2.541.203,49 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 37.280,68 49.705,31 86.985,99 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 37.280,68 49.705,31 86.985,99 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt € 1.238.630,64, in het (vorig) meerjarenplan en bij budgetwijziging 

2017-1 bedroeg de autofinancieringsmarge € 1.091.459,69. 

15.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2017-2020 aanpassing 2. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 3°. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147. 

-  Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november 2012. 

-  Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november 2012. 

Situering 

-  Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 werd besproken tijdens het conclaaf van 19 

oktober 2017 en tijdens het college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2017. 

-  Het meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, 

brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 

4 december 2017. 

-  Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van 

de gemeenteraad bezorgd. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Advies van het managementteam d.d. 10 november 2017. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 voldoet aan de vereisten in het kader van het 

financieel evenwicht: 



- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

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, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel 

Het meerjarenplan 2017-2020 aanpassing 2 goed te keuren: 

MJP1: Strategische nota 

MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) 

MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) 

MJP4: Motivering van de wijzigingen aan het MJP 

1. EXPLOITATIEBUDGET 

2. INVESTERINGSBUDGET 

MJP5.1: Omgevingsanalyse 

MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico’s 

MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  

MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 

1. Het organogram van de diensten 

2. Een overzicht van het personeelsbestand 

3. Een overzicht van de budgethouders 

4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken  

MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 

MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit 

MJP5.7: Financiële schulden 

MJP5.8: Bijlagen 



 

16.  Goedkeuring budget 2018 gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 3°. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147, 148-153. 

-  Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november 2012. 

-  Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november 2012. 

Situering 

-  Het ontwerp van budget 2018 werd besproken tijdens het conclaaf van 19 oktober 2017 en tijdens het 

college van burgemeester en schepenen van 30 oktober 2017. 

     Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

I. Exploitatiebudget (B-A) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24 4.208.805,35 4.229.734,53 4.439.615,06 3.522.001,33

   A. Uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 31.960.666,16 32.170.121,48 32.104.187,79 32.251.084,94

   B. Ontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 36.169.471,51 36.399.856,01 36.543.802,85 35.773.086,27

      1.a. Belastingen en boetes 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 18.627.079,83 19.025.836,26 19.146.187,77 19.268.682,38

      1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

      2. Overige 14.721.423,42 15.913.359,63 16.892.981,54 17.542.391,68 17.374.019,75 17.397.615,08 16.504.403,89

II. Investeringsbudget (B-A) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12 -6.121.151,43 -8.490.429,33 -5.290.101,23 -4.357.082,41

   A. Uitgaven 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41 7.745.527,55 10.916.765,63 10.764.910,29 4.536.993,00

   B. Ontvangsten 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29 1.624.376,12 2.426.336,30 5.474.809,06 179.910,59

III. Andere (B-A) -3.496.378,20 -3.415.501,49 1.486.795,32 -541.871,42 4.279.769,59 875.123,69 848.373,39

   A. Uitgaven 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.136.790,31 3.262.794,33 3.217.440,23 3.244.190,53

      1. Aflossing f inanciële schulden 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.136.790,31 3.262.794,33 3.217.440,23 3.244.190,53

         1.a Periodieke aflossingen 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.136.790,31 3.262.794,33 3.217.440,23 3.244.190,53

         1.b Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige uitgaven

   B. Ontvangsten 157.512,06 154.207,38 4.688.425,36 2.594.918,89 7.542.563,92 4.092.563,92 4.092.563,92

      1. Op te nemen leningen en leasings 4.590.366,12 2.500.000,00 7.450.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

      2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden 157.512,06 154.207,38 98.059,24 94.918,89 92.563,92 92.563,92 92.563,92

         2.a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 154.207,38 98.059,24 94.918,89 92.563,92 92.563,92 92.563,92

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

      3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.187.169,17 2.359.689,45 -1.553.465,56 -2.454.217,50 19.074,79 24.637,52 13.292,31

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.922.148,77 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 86.985,99 106.060,78 130.698,30

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 86.985,99 106.060,78 130.698,30 143.990,61

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

   B. Bestemde gelden voor investeringen

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 86.985,99 106.060,78 130.698,30 143.990,61

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.724.039,84 7.567.499,88 8.186.967,61 5.170.489,46 5.187.956,79 5.334.177,03 4.356.886,05

   A. Exploitatieontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 36.169.471,51 36.399.856,01 36.543.802,85 35.773.086,27

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 26.154.489,79 27.271.636,42 27.962.452,08 30.998.982,05 31.211.899,22 31.209.625,82 31.416.200,22

      1. Exploitatie-uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 31.960.666,16 32.170.121,48 32.104.187,79 32.251.084,94

      2. Nettokosten van de schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 961.684,11 958.222,26 894.561,97 834.884,72

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.697.497,14 4.523.558,72 4.083.473,55 3.931.858,82 4.054.116,37 3.942.365,22 3.906.600,74

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.496.378,20 3.415.501,49 3.084.720,18 2.970.174,71 3.095.894,11 3.047.803,25 3.071.716,02

   B. Nettokosten van schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 961.684,11 958.222,26 894.561,97 834.884,72

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.026.542,70 3.043.941,16 4.103.494,06 1.238.630,64 1.133.840,42 1.391.811,81 450.285,31



-  Het budget 2018 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, 

organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 4 december 2017. 

-  Het ontwerp van budget werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad bezorgd. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Advies van het managementteam d.d. 10 november 2017. 

Motivering 

Het ontwerp van budget 2018 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel evenwicht: 

- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

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, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Enig artikel: 

Het budget 2018 goed te keuren: 

Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2018 

1. Doelstellingnota 2018 

2. Doestellingenbudget 2018 

3. Financiële toestand 2018 

Deel 2: Financiële nota bij het budget 2018 

1. Exploitatiebudget 2018 

2. Investeringsenveloppe 2014-2020 

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2018 

4. Liquiditeitenbudget 2018 

Deel 3: Toelichting bij het budget 2018 

1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2018 

2. Evolutie van het exploitatiebudget 

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2018 

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2018 

Deel 4: Bijlagen 

Resultaat op kasbasis Budget 2018 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.229.734,53 

    

   A. Uitgaven 32.170.121,48 

   B. Ontvangsten 36.399.856,01 

      1.a. Belastingen en boetes 19.025.836,26 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden   

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   

      2. Overige 17.374.019,75 

    



II. Investeringsbudget (B-A) -8.490.429,33 

    

   A. Uitgaven 10.916.765,63 

   B. Ontvangsten 2.426.336,30 

    

III. Andere (B-A) 4.279.769,59 

    

   A. Uitgaven 3.262.794,33 

      1. Aflossing financiële schulden 3.262.794,33 

         1.a Periodieke aflossingen 3.262.794,33 

         1.b Niet-periodieke aflossingen   

      2. Toegestane leningen   

      3. Overige uitgaven   

   B. Ontvangsten 7.542.563,92 

      1. Op te nemen leningen en leasings 7.450.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 92.563,92 

         2.a. Periodieke terugvorderingen 92.563,92 

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen   

      3. Overige ontvangsten   

    

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 19.074,79 

    

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 86.985,99 

    

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 106.060,78 

    

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)   

    

   A. Bestemde gelden voor exploitatie   

   B. Bestemde gelden voor investeringen   

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen   

    

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 106.060,78 

Autofinancieringsmarge Budget 2018 

    

I. Financieel draagvlak (A-B) 5.187.956,79 

    

   A. Exploitatieontvangsten 36.399.856,01 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 31.211.899,22 

      1. Exploitatie-uitgaven 32.170.121,48 

      2. Nettokosten van de schulden 958.222,26 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.054.116,37 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.095.894,11 

   B. Nettokosten van schulden 958.222,26 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) 1.133.840,42 

 



DE AGENDAPUNTEN 14, 15 EN 16 WERDEN SAMEN BEHANDELD. 

 

Toelichting van dhr. burgemeester-voorzitter Marc Doutreluingne: 

“Beste collega’s, 

Voor ons ligt de 2de budgetwijziging 2017, het budget 2018 en het aangepast meerjarenplan (2de 

aanpassing) 2017-2020. 

Vooreerst een woord van dank, van welgemeende dank aan onze financieel beheerder, Sander De Bo, en 

aan zijn team voor de geleverde inspanningen. De financiële teugels van onze gemeente zijn in goede en 

competente handen. 

Het BBC beheersmodel verplicht ons de jaarlijkse uitgaven/ontvangsten in het breder perspectief te stellen 

van een meerjarenplan. 

Het is zelfs zo dat binnenkort alleen nog het meerjarenplan als beheersinstrument zal gebruikt worden en 

dat de budgetten als dusdanig niet meer als afzonderlijk zullen moeten behandeld worden (vanaf 2020). 

Vandaar ook dat de motivering en de toelichting voor de meerjarenplanaanpassing 2017-2020, voor de 

budgetwijziging 2017 alsook voor het budget 2018 zijn verweven. 

Zij zijn terug te vinden zijn in de globale toelichting die opgesteld werd als handleiding voor de cijfermatige 

beoordeling van de wijzigingen aan het meerjarenplan zelf. 

Vandaar ook dat de bedragen die aldaar vermeld staan niet mogen geïnterpreteerd worden als bedragen 

voor het jaar 2017 of 2018 maar globale bedragen zijn die telkens betrekking hebben op de som voor de 

jaren 2017 tot en met 2019 (3 jaar). 

Dit verplicht ons uiteraard ook de hoegrootheid van de aldaar vermelde bedragen enigszins te relativeren. 

In voorliggende meerjarenplanaanpassing wordt voor de eerste keer het jaar 2020 meegenomen, gezien we 

steeds 3 jaar vooruit dienen te kijken. 

Ik houd eraan dit van meet af aan duidelijk te stellen om ons te behoeden voor verkeerde conclusies of 

verkeerde interpretaties. 

Bovendien is het vandaag niet de bedoeling inhoudelijk de commissievergadering, waarop alle gegevens 

cijfermatig uitvoerig toegelicht werden, opnieuw over te doen. 

De commissievergadering van 4 december 2017 gaf ons bovendien ook de gelegenheid tot uitgebreide 

vraagstelling waarvan trouwens terecht goed gebruik gemaakt werd. Ik zal mij dan ook beperken tot een 

beknopte samenvatting enerzijds en tot bepaalde algemene conclusies anderzijds. 

1. Wat de 2de budgetwijziging 2017 betreft stijgen de exploitatie-uitgaven met 149.546,26 euro en de 

exploitatie-ontvangsten met 262.967,21 euro. 

Het exploitatiesaldo stijgt hierdoor met 113.420,95 euro tot een bedrag van 4.208.805,35 euro. 

 De stijging van de uitgaven situeert zich hoofdzakelijk onder de rubriek diensten en diverse leveringen: 

onderhoud en herstel gebouwen Gemeentepunt, uitbesteding schoonmaak (zwembad + Groene 

Kouter), werkkledij technische dienst, telecommunicatie & IT, wegmarkeringen & belijningen, 

snelheidsregimes & inrichting, prestaties openbare verlichting, prestaties van derden groendienst 

(bijkomend krediet voor uitbesteding groenonderhoud) en afgifte rijbewijzen en reispassen. 

De stijging van de ontvangsten kan in hoofdzaak verklaard worden door: doorrekening helft wedde 

secretaris aan het OCMW, Fluvia: uitbetaling van de ingebrachte en gevaloriseerde voertuigen, 

ontvangsten blauwe zone (nieuwe aanbesteding), GAS parkeren, dividenden Gaselwest & FIGGA en 

ontvangsten afgifte rijbewijzen en reispassen. 

Ondanks het feit dat het oorspronkelijk budget 2017 eveneens opgesteld werd in de geest van een 

zuinig maar niet te min efficiënt dagelijks beleid, in navolging van de doorgevoerde besparingen tijdens 

de vorige dienstjaren, is de stijging van het exploitatiesaldo het bijkomend bewijs, minstens een 

duidelijke aanwijzing, dat nog steeds met dezelfde ingesteldheid wordt verder gewerkt. 



Dit is niet alleen de verdienste van het gemeentebestuur als dusdanig maar tevens ook en zelfs vooral 

te danken aan een goed beheer van de verschillende diensten gespreid over de verschillende 

beleidsdomeinen. 

Aan investeringszijde dalen de uitgaven met 2.095.096,14 euro en dalen de ontvangsten met 

842.561,78 euro. 

De wijzigingen aan uitgavenzijde kunnen grotendeels verklaard worden door volgende verschuivingen 

naar 2018 en volgende jaren: 

- Zonnepanelen (305.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

- Renovatie elektrische cabines (92.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

- Transfo: restauratiedossiers 6, 7 en 8 (640.000,00 euro, van 2017 naar 2018 en 2019) 

- Kortrijkstraat (50.000,00 euro, van 2017 naar 2018), heraanleg fietspad Zwevegemstraat 

(227.500,00 euro, van 2017 naar 2018) 

- Gemeenteschool Heestert (115.000,00 euro, van 2017 naar 2018) en verbouwingswerken Klimop 

Stedestraat (48.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

- Wandel- en fietspaden (trage wegen) (105.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

Aan ontvangstenzijde hebben de wijzigingen betrekking op het verschuiven van volgende kredieten 

naar 2018 en volgende jaren: 

- Verkoop pastoriewoning Knokke (175.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

- Transfo subsidies voor restauratiedossiers 6, 7 en 8 (555.000,00 euro, van 2017 naar 2018) 

Dit neemt nog steeds niet weg dat in 2017 investeringen gebudgetteerd werden voor 7.745.527,55 

euro, onafgezien van het feit dat ook nog heel wat investeringen op het vlak van de wegeniswerken in 

uitvoering zijn maar slechts zullen vertaald worden in effectieve uitgaven in 2018. 

2. Wat de wijzigingen aan het meerjarenplan betreft komt men tot de cijfermatige vaststelling dat de som 

van de exploitatieresultaten, zijnde de ontvangsten min uitgaven 2017-2019 na aanpassing stijgt met 

430.061,74 euro. 

De exploitatie-uitgaven stijgen voor de periode 2017-2019 met 608.178,01 euro, de belangrijkste 

wijzigingen: 

- Daling uitgaven elektriciteit openbare verlichting (zie ook investeringen in openbare verlichting)  

(- 53.251,00 euro) 

- Stijging uitgaven prestaties van derden groendienst (+152.166,00 euro) 

- Stijging prestaties van derden Transfo in functie van groenonderhoud (+ 94.000,00 euro) 

- Daling energie-uitgaven vrije scholen, tellers werden na erfpacht overgenomen door de vrije scholen 

(- 147.338,92 euro) 

- Bij de personeelsuitgaven werd krediet voorzien voor volgende nieuwe medewerkers: een 

deskundige IT, een diensthoofd jeugd en kinderopvang en een medewerker burgerzaken. Vanaf 

2019 werd rekening gehouden met 1 schepen minder. De preventieadviseur werd na zijn vertrek 

intern vervangen. 

- Stijging dotatie aan politiezone MIRA (+ 200.267,05 euro) 

- Daling dotatie aan het OCMW (vanaf 2019) (- 134.449,00 euro) 

- Stijging beleidsondersteuning onderwijs in functie van de coördinerend directeur (+ 200.000,00 

euro) 

De exploitatie-ontvangsten stijgen voor de periode 2017-2019 met 1.038.239,75 euro, de belangrijkste 

wijzigingen: 

- Stijging ontvangsten in functie van doorrekening helft wedde secretaris aan het OCMW  

(+ 246.000,00 euro) 

- Stijging ontvangsten parkeren blauwe zone (+ 40.500,00 euro) 



- Daling ontvangsten verkoop huisvuilzakken (raming IMOG) (- 134.826,00 euro) 

- Zowel voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing als de aanvullende belasting op de 

personenbelasting ontvingen we ramingen die hoger liggen dan voorzien in het vorige 

meerjarenplan. Dit is uiteraard goed nieuws, maar het valt steeds af te wachten of de inkomsten ook 

effectief gerealiseerd kunnen worden! 

- De inkomsten uit drijfkracht dalen, het aangegeven belastbaar vermogen door de firma Bekaert is in 

dalende lijn (- 89.160,00 euro) 

De som van de investeringsresultaten, zijnde de ontvangsten min uitgaven 2017-2019 na aanpassing 

daalt met 1.880.776,94 euro. 

De investeringsuitgaven 2017-2019 stijgen met 1.514.215,16 euro, in 2020 worden voor 4.536.993,00 

euro investeringsuitgaven voorzien. De belangrijkste wijzigingen: 

- Er wordt jaarlijks 440.000,00 euro voorzien vanaf 2018 voor de uitvoering van het regiomasterplan 

openbare verlichting 

- Er wordt 70.000,00 euro voorzien voor het vernieuwen van het dak van de loods van de kanoclub 

- In 2018 worden volgende investeringen voorzien in de bib: automatische tussendeur in functie van 

toegankelijkheid en het aanpassen van het sanitair van andersvaliden 

- In 2018 wordt 50.000,00 euro voorzien voor de kantine van de hondenschool in Heestert 

- Er wordt 7.000,00 euro voorzien in 2017 voor een nieuwe poort voor evenementen in het 

tennisgebouw 

- Voor het gebouw van de schietstand wordt in 2018 voorzien: 10.000,00 EURO voor opstijgend vocht 

en 50.000,00 euro voor verzakking van het gebouw 

- In 2018 wordt 25.000,00 euro voorzien voor de vervanging van de basketborden in OC Otegem 

- De uitgaven voor terreinverlichting voetbal in Heestert worden opgetrokken van 30.000,00 euro naar 

55.000,00 euro 

- De uitgaven voor Transfo stijgen met 195.427,60 euro, er wordt onder meer krediet voorzien voor 

de heraanleg van de toegangsweg vanaf de Blokellestraat 

- De uitgaven voor de Stenen Molen dalen met 382.230,00 euro, er wordt 100.00,00 euro voorzien in 

2020 

- Er wordt 350.000,00 euro in 2018 en 650.000,00 euro in 2019 voorzien voor de aanleg van 

voetbalvelden in kunstgras 

- Er wordt in 2017 35.000,00 euro voorzien voor het dak van gemeenteschool Ter Winckele en 

25.000,00 euro in 2018 voor het plafond van gemeenteschool Ter Winckele 

- Er worden kredieten voorzien voor de werken collector Otegem zuid (2019: 50.000,00 euro en 2020: 

450.000,00 euro) 

- Van de kredieten voor de Kortrijkstraat wordt 1.000.000,00 euro doorgeschoven naar 2020 

- Het krediet voor de heraanleg fietspad Zwevegemstraat (227.500,00 euro) wordt doorgeschoven 

naar 2018 

- Er worden kredieten voorzien in 2020 voor het Lettenhof (200.000,00 euro) en er worden kredieten 

voorzien voor de tweede fase van het gemeentepark (300.000,00 EURO in 2019 en in 2020) 

- Er wordt in 2018 krediet voorzien voor de aanleg van het speelbos in Otegem (85.000,00 euro) en er 

wordt in 2018 bijkomend 20.000,00 euro voorzien voor de trimaarzate (Lelijke Plekjes) 

- De kredieten voor De Brug en DKO stijgen met 143.891,52 euro 

- De kredieten voor trage wegen worden doorgeschoven naar 2018 (105.000,00 Eeuro) en het krediet 

voor het Guldensporenfietspad wordt verhoogd van 50.000,00 EURO naar 110.000,00 euro 

De investeringsontvangsten dalen voor de periode 2017-2019 met 366.561,78 euro, in 2020 worden 

voor 179.910,59 euro investeringsontvangsten voorzien. De belangrijkste wijzigingen: 



- De subsidies voor de Stenen molen dalen met 341.026,78 euro. 

Wat de autofinancieringsmarge betreft kunnen we bij voorliggend meerjarenplan jaarlijks een positief 

cijfer voorleggen! Zeker in 2020 vormde dit een belangrijke uitdaging gezien we vanaf dan de 

compensatie voor investeringen in materieel en outillage zien verdwijnen (1.162.947,19 euro). 

Dat verklaart de daling van de autofinancieringsmarge (A.F.M.) van 1.391.811,81 euro naar 450.285,31 

euro. 

3. De algemene conclusie : 

3.1 Zoals vorig jaar is de vaststelling dat er efficiënt en zuinig bestuurd wordt. 

- In 2017 toont de budgetwijziging een positief exploitatiesaldo aan van meer den 4.200.000 euro. 

- Vanaf 2018 wordt jaarlijks 440.000 euro voorzien voor de uitvoering van het masterplan 

openbare verlichting. Eandis schat de daling van het verbruik na volledige vernieuwing van de 

OV-installaties op -60%! Op een verbruik van 470.000 euro kan dit uiteraard tellen. 

- Diverse kleinere investeringen die ons patrimonium verder optimaliseren en in stand houden. 

- Investering in duurzame voertuigen. 

- De implementatie van de clusterwerking in gemeente en OCMW is in volle uitvoering. De 

integratie van gemeente en OCMW in Zwevegem staat al zeer ver, er zijn al heel wat stappen 

gezet waardoor de invoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur vlot zal kunnen verlopen. 

3.2 Er wordt een zeer actief beleid gevoerd Zwevegem onderneemt en helpt ondernemen. Zwevegem 

investeert in de toekomst. 

Het is niet de bedoeling de opsomming van de belangrijkste beslissingen, al dan niet reeds 

uitgevoerd tijdens de voorbije jaren te herhalen maar enkel stil te staan bij een paar uitschieters 

zoals :  

- De investering in het nieuw zwembad en de herbestemming van Sportpunt 2 waarvan het nu 

zeker is dat dit kan gebeuren tegen een jaarlijkse toelage van minder dan 1.000.000 euro 

(995.000 euro), bijdrage voor de exploitatie en de herbestemming van Sportpunt 2 inbegrepen. 

- De herbestemming van de gebouwen van het voormalig G.I. op de Kappaert voor de huisvesting 

van het Buitengewoon Onderwijs Klim  

- De herinrichting van de Kortrijkstraat 

- De bouw van een nieuwe gemeenteschool in Heestert 

- De investering in de aanleg van voetbalvelden in kunstgras 

- Het veilig stellen van de toekomst van het D.K.O. door de beslissing van een aanvullende 

nieuwbouw op de site van het O.C. De Brug 

- De aanleg van het nieuw bedrijventerrein “De Pluim” waarin het gemeentelijk aandeel 

540.000,00 euro bedraagt 

3.3 Er wordt een beleid gevoerd waarin de mens centraal staat: 

- De ruime ondersteuning van het verenigingsleven (in de brede betekenis van het woord). 

Rekening houdende met de reguliere toelagen en werkingskosten enerzijds en de bijzondere 

toelagen anderzijds wordt in het verenigingsleven niet minder dan 550.000,00 euro geïnvesteerd 

(jaarlijks). 

- In 2017 werden middelen voorzien voor een éénmalige bijdrage in de 2de pensioenpijler voor het 

contractueel personeel en vanaf 2017 wordt voorzien in de verhoging van de jaarlijkse bijdrage 

met 1% zodat de bijdrage vanaf 2017 bijgevolg 2 % zal bedragen. Dit is een financiële 

inspanning van 391.400 euro voor het verleden en vanaf 2017 een jaarlijkse uitgave van 74.000 

euro. 

- Hoewel de gemeentelijke bijdrage in het OCMW vanaf 2019 werd teruggebracht naar het niveau 

van 2016, kan het OCMW op financieel vlak een mooi rapport voorleggen. Dit is ook steeds de 



afspraak met het OCMW geweest, de gemeente verhoogt de bijdrage als het OCMW niet rond 

komt. Vanaf 2019 zijn de zware investeringsjaren achter de rug, ook de 7 extra RVT-bedden zijn 

een financiële meevaller! Tot slot wil ik benadrukken dat het geenszins een besparing betreft, 

integendeel zelfs, de kredieten voor bv. leefloon en steun in speciën stijgen aanzienlijk in het 

meerjarenplan van het OCMW. 

- De dagprijs voor een nieuwe standaardassistentiewoning in De Courbe kon vastgelegd worden op 

30 euro per dag. Als we dit vergelijken met gelijkaardige initiatieven in de regio, dan ligt die prijs 

lager! 

- De voormalige gebouwen van de Klimop op het Toyeplein worden ter beschikking gesteld voor 

het Huis van het Kind. 

- Jaarlijkse subsidie van 25.000 euro voor projecten in het Zuiden blijft behouden 

- In het kader van gelijke kansenbeleid: opstart van een traject ikv. Het charter “toegankelijke 

gemeente” 

- Lancering van het project “dementievriendelijke gemeente” 

- Ons eerste actieplan armoede loopt af in 2019.  We gaan ook hier de nodige initiatieven nemen 

om te blijven inzetten op mogelijkheden voor de verschillende kansengroepen. 

3.4 Zwevegem is in 5 jaar tijd opnieuw financieel gezond geworden.  In 5 jaar tijd werd de 

schuldenlast herleid met ongeveer 11.400.000 euro. Er werd hierbij zelfs rekening gehouden met 

de leasing in het kader van de DBFM overeenkomst voor de school Groene Kouter ten bedrage van 

4.590.366,12 euro maar daartegenover staat de subsidie die in totaal ongeveer 3.748.015,20 euro 

bedraagt zodat men kan stellen dat de schuldenlast in werkelijkheid herleid werd met meer dan 

17.000.000 euro. 

Vermits de voorziene lening van 2.500.000 euro niet wordt opgenomen, wordt de schuldenlast op 

31 december 2017 beperkt tot 24.850.187 euro.   

Dit is een wereld van verschil in vergelijking met het begin van de legislatuur (leningslast minstens 

42.000.000 euro). 

Ook al is er een lichte stijging van die schuldenlast te verwachten in 2018, 2019 en 2020 blijft onze 

gemeente fundamenteel financieel gezond. 

Het weze herhaald: zonder in te boeten aan investeringen, integendeel, werd dit gerealiseerd 

dankzij een zuinig en efficiënt dagelijks beleid en zonder de aanvullende personenbelasting te 

verhogen, noch de opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Dit was van meet af aan het uitgangspunt: De gemeentefinanciën saneren en de gemeente gezond 

maken zonder de basisbelastingen te verhogen.” 

 

Toelichting van raadslid Eliane Spincemaille, namens de CD&V-fractie: 

“We starten binnen enkele weken het laatste jaar van deze legislatuur, fundamentele beslissingen werden 

reeds genomen, beslissingen die soms onze steun kregen, maar er waren ook beslissingen die onze 

goedkeuring niet konden wegdragen. Er zijn zelfs beslissingen die nog nooit aan deze gemeenteraad 

werden voorgelegd, zeer betreurenswaardig voor een bestuur dat prat wil gaan op communicatie en 

participatie en toch het democratisch orgaan bij uitstek, de gemeenteraad, zomaar links laat liggen.  Er 

wordt meer werk gemaakt van de verpakking van de boodschap naar buiten toe, dan van het creëren van 

draagvlak vooraleer tot de beslissing te komen.  

Deze BW, B2018 en aanpassing MJP zijn natuurlijk een vertaling en uitvoering van deze genomen 

beslissingen.  

Daarnaast kunnen we het meerjarenplan van deze meerderheid, wat hun keuzes waren, stilaan aftoetsen 

aan de mate waarin die plannen ook omgezet werden/worden in concrete realisaties.  



We halen er vooral het prioritair beleid uit omdat de bestuursploeg zelf aangaf hierover bij uitstek te willen 

rapporteren. De CD&V-fractie wil zich in de commentaren vooral focussen op de manier waarop keuzes 

worden voorbereid en gemaakt; met al of niet de garantie op een langetermijnvisie, al of niet een dynamisch 

beleid ifv van welvaart en welzijn voor de Zwevegemnaar. 

Dat we in herhaling zullen vallen met zaken die we vorig jaar ook al aanhaalden, illustreert  vooral het feit 

dat er in tussentijd weinig gebeurd is mbt verschillende dossiers.  

Toch maak ik nog enig voorbehoud, hoewel ik alle documenten “doorvrocht” heb, kan het zijn dat ik 

bepaalde zaken toch niet gevonden heb. Want wat in de “massa” staat van “overig beleid” is niet te 

doorgronden en natuurlijk staat ook niet alles in de persnota.   

De doelstellingen en concrete acties zijn geformuleerd, zeker wat betreft de prioritaire doelstellingen, maar 

de nodige maatregelen met hun budget worden niet gekoppeld. Ik weet dat dit een reflex vergt vanuit de 

organisatie (alle diensten) maar hoe kan je anders de realisatiegraad van het gevoerde beleid gaan 

beoordelen (prestatie-indicatoren zijn er al niet).  Concreet vb.  Verbeterplan DKO  is een apart actieplan in 

prioritair beleid (opstellen en uitvoeren op basis van verslag inspectie veiligheid en welzijn). Deze actie staat 

er al in van in 2014 maar budget is al altijd NUL, ook nu voor 2017, 2018, 2019 NUL euro. Misschien zijn er 

kredieten voorzien maar die zijn niét gekoppeld aan deze actie. Ja, dan is het voor een raadslid niet meer te 

volgen. De prioritaire doelstellingen zijn deze waarvoor het beleid zélf kiest om hierover te rapporteren en 

als dan een actie gepland wordt, dan staat dat niét op die plaats ingeschreven maar in de “massa” van 

overig beleid. Idem GAS ontvangsten en uitgaven staan niet bij actiepunt 3.2.3.02  Dit kan niet, onze fractie  

kaartte dit vorig jaar al aan maar er is niets veranderd. 

Spijtig want dit komt de transparantie niet ten goede, in tegendeel.    

Investeringen:  

Prioritaire SD 3  

Fietspad Zwevegem- Otegem: wordt alweer een jaar achteruitgeschoven: vorig jaar van 2016 naar 2017 en 

nu van 2017 naar 2018; 2016 ging de studie zijn, 2017 de uitvoering samen 227 500 EUR buiten het 

Fietsfonds;  nu alles in 2018 … 

Zelfde scenario fietspad in de Kortrijkstraat: was gepland in 2017 de studie en in 2018 de uitvoering; 

achteruit geschoven nu in 2018 de studie en uitvoering in 2019 maar slechts een fractie want het bedrag 

wordt gereduceerd van 1,4 mln naar 400 000 EUR.  Beetje fietspad in de volgende legislatuur.  

Haalbaarheidsstudie Moen Imog:  alweer een jaar voorbij met amper “een studiewerk van Leiedal” omtrent 

de alternatieven voor omleidingsweg, wetende dat de uitwijkstroken gedoogd worden weliswaar beperkt in 

tijd.  Intussen is het participatietraject voor de bevolking opgestart.  Niets daarvan werd ooit al in een 

commissie of de gemeenteraad toegelicht, nooit kon daarover van gedachten gewisseld worden.  Zelfs de 

link met de verwijzing naar de documenten op de website, in aanloop van de infoavond werkte niet. Info 

wordt verstrekt op de minaraad en de dorpsraad maar niet op de gemeenteraad.   

En collector Otegem verschijnt eindelijk met jawel de investeringen in 2019 studie en 2020 de werken 

opstarten. Na het afwerken van de grote GIP dossiers Harelbeekstraat en Stedestraat, is dit de volgende 

grote investering.  

Prioritaire SD 4  

Masterplan voor Lettenhofpark blijft men wel op schema (vorige legislatuur de SUBS aankoop gronden en  

compensatie bosaanplant binnen gehaald, aankoop in 2014 ) De realisatie van de 1ste fase komt er aan; toch 

tijd voor een commissievergadering zodat er over het uitvoeringsplan toch eens kan gedebatteerd worden. 

Of zal alles weer vaststaan zonder inspraak en krijgen we een mededeling?  

Gemeentepark: ja, ook hier een raming die blijft oplopen, voor een deel wordt ook dit naar de volgende 

legislatuur verschoven; vorig jaar was het totaalplaatje nog 200 000 in 2016 en 330 000 in 2017 samen dus 

een goede 500 000 EUR mét een masterplan van 45 000 euro; wat zien we nu? 2016 en 2017 waren goed 



voor 460 000 euro en nog wordt er voor 2018 nog eens 85 000 euro voorzien en voor 2019 300 000 euro; 

tel alles samen het gemeentepark wordt een slokop van 850 000 euro i.p.v. 500 000 euro.  Masterplan van 

80 000 euro. Of het gemeentepark zal een klein miljoen EUR kosten en een deel in de volgende legislatuur. 

En dit zonder een woord toelichting??   

Prioritaire SD 6 

Gemeenteschool Heestert; apart AP 

DKO; Budgetbesprekingen vorig jaar: zijn hier al definitieve contouren voor DKO? Valt de puzzel stilaan? 

Graag tijdige commissievergadering om hierover geïnformeerd te zijn en van gedachten te wisselen?  

Wat stellen we vast: een “mededeling” in de vorige gemeenteraad, met gelijktijdig een persbericht.  

Inspraak van wie dan ook in dit dossier, is niet aan de orde: niet van personeel, niet van gemeenteraad, niet 

van de verenigingen van De Brug; CBS beslist.  Een spoedonderzoek van Leiedal was niet nodig geweest als 

het bestuur de inspectieverslagen veel eerder ernstig had genomen.  

De kunstacademie werd in 2010 zelfstandig en het inspectieverslag infrastructuur was in 2011 gunstig met 

werkpunten.  Een aanzet tot centralisatie van de disciplines in de site De Brug-Transfo was toen al de 

denkpiste. De nieuwe legislatuur zou dit grondig moeten aanpakken en uitwerken.  

Resultaat: noppes; in tegendeel: verschillende malen brachten wij dit als agendapunt of in de varia; 

resultaat: noppes, het zou zo’n vaart niet nemen, we dramatiseren;  Leerkrachten en directie trekken aan de 

alarmbel; resultaat: noppes.  

De inspectie van zomer 2017 komt dan het verdict (wie niet horen wil moet voelen): ONGUNSTIG advies en 

de academie dreigt haar erkenning te verliezen!  

Het bestuur is in dit dossier blijven stilzitten terwijl handelen aan de orde was. Schuldig verzuim! Een 

“onverantwoord uitstelgedrag van het schoolbestuur” zo lezen we in de verslaggeving.  

Schrijnend is de vaststelling dat de pedagogische aanpak gebukt gaat onder de infrastructurele problemen. 

Voor vakken als toneel, voordracht worden enkel de infrastructuurgebonden doelstellingen niet gehaald, de 

andere wél! Het team van de kunstacademie deed én doet wel degelijk zijn best!  

Vijf jaar tijd verloren,  schuldig verzuim,  eerst andere puzzelstukken gelegd, nu tot de vaststelling komen 

dat niet veel meer mogelijk is en dat het veel geld zal kosten …; een spoedstudie van Leiedal als 

schaamlapje en de rekening doorschuiven naar de volgende legislatuur, intussen nog wat rekken in Brussel 

want de volgende inspectie dient zich aan in april 2020.  Over 5 jaar zal de nieuwbouw klaar zijn en zal 3,1 

mln kosten, allez volgens de pers die méér informatie vernam dan wat de gemeenteraadsleden verkregen op 

de “mededeling “ in de vorige raadszitting.  Kredieten voor verhuis Petanque niet meegeteld, te voorzien in 

BW mei 2018!  

5 jaar verloren in deze legislatuur en nog eens 5 jaar voor het nieuwe gebouw zal klaar zijn = 10 jaar uitstel 

voor notabene een idee dat al op tafel lag in 2011.  

Sorry, maar dit is besturen beneden alle peil.  

Toch nog even uitdrukkelijk herinneren aan een genomen engagement:  

“Het schoolbestuur van de kunstacademie van Zwevegem stemt in met de publicatie van het verbeterplan 

op de publieke website samen met het doorlichtingsverslag en de goed- of afkeuring van het plan door de 

Vlaamse regering.” (dd september 2017) 

Ik vind deze info niet op de website, geen link.  Misschien ergens ver verborgen? Dit moet zo snel mogelijk 

in alle openheid gepubliceerd worden.  Misschien tijdens de zitting, want dat lukt wel om persberichten te 

versturen …  

Verder wil CD&V een continue rapportage van de vorderingen. 

Prioritaire SD 7 

trage wegen zijn ook bijzonder trage dossiers!  Op kosten van de provincie werden nieuwe bordjes 

aangemaakt, geplaatst door de gemeente en met vele inwoners van Zwevegem en Spiere ingewandeld op 



een zonnige herfstdag.  Met het gefaseerd uitvoeren van het actieplan gaat het minder goed vooruit:  

budgetten gaan van 2016 naar 2017; nu van 2017 naar 2018 en 2019; maar bon graag het actieplan zelf? 

Wat zal er gebeuren?  Vraag van vorig jaar: Graag tijdige commissievergadering om hierover geïnformeerd 

te zijn en van gedachten te wisselen?  

Guldensporenpad: missing link doorheen de Bekaertsite = fietsfondsdossier getrokken door provincie met 

tussenkomst provincie 60% en Vlaanderen 40% gefinancierd; staat op provinciaal budget voor 2018. 

Gemeente voorziet de kruispunten met Deerlijkstraat en Otegemstraat. Dossier zit op schema in synergie 

met de ontwikkeling door de bouwpromotor.  Voor CD&V een bijzonder belangrijk dossier!   

Verder enkele losse bedenkingen uit exploitatie en overig beleid meer uitbesteding in de groendienst 

(verschuiven van werk of uitbreiding van werk?) extra budget ondersteuning stedenbouwkundig ambtenaar?  

Stijging uitbesteding schoonmaak zwembad en Sportpunt 2 (+25 000 euro 1 jaar?) S&R??; verlies cafetaria: 

waar blijft de beloofde info? Hiervoor hadden wij verwittigd: 30 000 euro voor 1 jaar???  

Bij investeringen voor 2018 stijgt het bedrag van 555 000 (voorzien in 2017) naar 647 000 nu; verklaring? 

(glazen wand en koepels). 

Waarom worden de zonnepanelen voor GP doorgeschoven naar 2018 (300 000)? voor vele club zijn 

investeringen/onderhoud aan hun lokalen voorzien: Malpertus sanitair, kanoclub dak loods  verlichting 

voetbal Heestert, schietstand gebouw vocht en verzakkingsprobleem, dit juichen we toe.  

Maar van waar komt het kunstgras zo plots? Samen bijna 1 mln euro? Nota over noodzaak, aanpak, voor- en 

nadelen?   

Uitvoering Regiomasterplan vorig jaar “openbare verlichting 150 000 euro per jaar vanaf 2017 (dimplan); 

graag tijdige commissievergadering om hierover geïnformeerd te zijn en van gedachten te wisselen?”  NU: 

880 000 euro (3 jaar) vraag naar toelichting blijft!  

Nog een vraag van vorig jaar evaluatie nieuwe subsidiereglementen lokale economie voor te leggen aan 

gemeenteraad/commissie. Groter wordende discrepantie tussen ontvangsten en uitgaven Cultuurcafé doet 

vermoeden dat de gemeente méér en méér steunt; maar wat wordt gesteund? 

Wat ook voor een raadslid moeilijk te achterhalen is, zijn de investeringen in onroerend erfgoed met  

uitgaven en ontvangsten voor 2017, 2018 en 2019. In elk geval gaat de restauratie van de Stenen Molen 

nogmaals achteruit van 2019 naar 2020 en zal dan 100 000 euro kosten.  Intussen ligt ook het St. 

Pietersbrugje in Moen er nog steeds desolaat bij.  

Vorig jaar ingeschreven in het budget en straks aan de orde voor een beslissing: Voor het contractueel 

personeel van gemeente en OCMW wordt ikv de 2de pensioenpijler een inspanning gedaan:  éénmalige 

bijdrage (400 000) verder bouwend op de aanzet van 1% uit de vorige legislatuur en een verhoging van de 

jaarlijkse bijdrage +1% (en wordt nu 2%) (75 000). Een bijzondere inspanning voor ons bestuur, CD&V kan 

dit onderschrijven. Ook voor het personeel zijn er de nieuwe uitdagingen, deze inspanning is een vorm van 

respect en appreciatie.  In de mjp zijn voorts voor het personeel geen doelstellingen en acties opgenomen, 

hoewel als dienstverlenende organisatie ons personeel het uithangbord is.  

Nog enkele bedenkingen die niet onmiddellijk een budgettaire impact hebben maar eerder beleidsmatig zijn; 

CD&V vraagt zich af of er voor de laatste jaren nog iets te verwachten is? 

Prioritaire SD 5 werking adviesraden;   

Prioritaire SD 1 werkingssubsidies;  

Prioritaire SD 8 welzijnspremies;  

herzien werking adviesraden ;  Seniorenraad = OuderenAdviesRaad geworden;  nog iets te verwachten ivm 

de andere adviesraden???  

Tot slot nog iets over de schuldgraad:  

De reserves zijn op  en schuldenlast OCMW + gemeente (communicerende vaten!) blijft constant. 



1 januari 2014 = 36.9 + 10.7 = 47.6 mln 

31 december 2017 = 30.5 + 14.3 = 41 mln 

31 december 2019 = 33.2 + 14 = 47,2 mln   

31 december 2020 = 36.2 + 12.4 = 48,6 mln  

En dan is de investering voor DKO die niet subsidieerbaar is er niet bij gerekend 3.1 mln. 

De investering in een zwembad zit er zelfs niét bij want die komt integraal in Exploitatie.  

Uiteraard ook nog geen omleidingsweg in Moen meegerekend.  

Leden van het college van burgemeester en schepenen, 

Beste collega’s, 

CD&V stelt vast dat in heel wat dossiers getalmd wordt, en dat er maar doorgeschoven wordt naar de 

volgende bestuursperiode. Er wordt helemaal niet zo kort op de bal gespeeld als men wel eens beweert. 

Veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven, is een gekend spreekwoord. 

CD&V zal deze BW B en MJP dan ook niet goedkeuren.”  

 Raadslid Sabine Poleyn verlaat de zaal. 

17.  Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2018 aan de Politiezone Mira. 

Bevoegdheid 

-  Artikel 42 en 43, §2, 15° van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Koninklijk besluit van 7 april 2005, artikel 2 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone (Belgisch 

Staatsblad, 20 april 2005), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 augustus 2006 (Belgisch Staatsblad, 

24 augustus 2006), 29 juni 2008 (Belgisch Staatsblad, 10 juli 2008) en 8 maart 2009 (Belgisch Staatsblad, 

18 maart 2009). 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 waarbij het budget 2018 van de gemeente wordt 

vastgesteld en waarin tevens de gemeentelijke bijdrage aan de Politiezone Mira voor 2018 wordt 

vastgesteld op 2.049.992,00 euro (BI 040000 / AR 649400) en 82.925,00 euro (BI 040000 / AR 664300 / 

IE-OB). 

- Omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten 

en de politiezones. 

Verzoek 

Op basis van het budget van de politiezone Mira zoals opgemaakt door het politiecollege in zitting van  

6 november 2017 en de goedkeuring van het budget door de politieraad in zitting van 28 november 2017. 

Motivering 

Er wordt een gemeentelijke dotatieverhoging vooropgesteld van 6,08% ten opzichte van 2017, dit in 

combinatie met een investeringstoelage ten bedrage van 82.925,00 euro (zelfde bedrag als 2017). 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Budget Raming incl. btw 

2018 Beleidsitem : 040000 

AR : 649400 

2.049.992,00 euro 

2018 Beleidsitem : 040000 82.925,00 euro 



AR : 664300 

IE : IE-OB 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeentelijke tussenkomst voor 2018 aan de Politiezone MIRA ten bedrage van 2.049.992,00 euro (BI 

040000 / AR 649400) en 82.925,00 euro (BI 040000 / AR 664300 / IE-OB) goed te keuren. 

Artikel 2 

De nodige kredieten zullen benomen worden van BI 040000 / AR 649400 en BI 040000 / AR 664300 / IE-OB 

van het budget 2018. 

 

18.  Goedkeuring Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de organisatie van de internationale 

Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 15 januari 2018. 

Bevoegdheid 

- Gemeentewet art. 119, 119bis en 135§2. 

- Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

-  Wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

-  Ministeriële omzendbrief van 10 december 1987 van de minister van Binnenlandse Zaken houdende 

gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving. 

-  Wet van 28 maart 2003 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming. 

-  Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen en de ministeriële 

omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van Bijzonder Nood- en Interventieplan, toegevoegd als bijlage aan deze beslissing. 

Motivering 

Naar aanleiding van de organisatie van de internationale Betafence Cyclocross op 15 januari 2018 en 

rekening houdend met de grote volkstoeloop en de daarmee gepaard gaande veiligheidsrisico’s, wordt er 

een Bijzonder Nood- en InterventiePlan opgemaakt. Omwille van de veiligheid is het aangewezen dat er 

geen activiteiten toegelaten worden op het openbaar domein, tenzij gemeld aan en vergund door de 

burgemeester. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het Bijzonder Nood- en Interventieplan, als bijlage bij deze beslissing 

gevoegd, voor de organisatie van de internationale Betafence Cyclocross te Otegem op maandag 15 januari 

2018. 

Artikel 2 

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, 

de griffie van de politierechtbank te Kortrijk en de lokale politie. 



 Raadslid Sabine Poleyn komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de vergadering. 

19.  Principiële goedkeuring gedeeltelijk gewijzigde invulling Sportpunt 2 Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42-43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraden van Zwevegem en Kortrijk van 25 januari 2016 betreffende de goedkeuring 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, vaststellen van de voorwaarden van het bestek en 

goedkeuring DBFMO-overeenkomst en haar bijlagen voor het zwembadencomplex Kortrijk-Zwevegem (zie 

bijlage 10: exploitatie-overeenkomst Sportpunt 2 Zwevegem). 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2016 betreffende de akteneming van en 

akkoordverklaring met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk van 4 juli 

2016 waarin de opdracht “realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-

opdracht” wordt gegund aan S&R Kortrijk NV in oprichting aan de voorwaarden conform de Verplichte 

Variante, het addendum van 1 juli 2016 (dat integraal deel uitmaakt van de Verplichte Variante) en de 

DBFMO-overeenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. 

- Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende goedkeuring van de borgstelling voor 

lening, aan te gaan door NV S&R Kortrijk-Zwevegem in oprichting, voor de realisatie van het 

zwembadcomplex Zwevegem en Sportpunt 2 Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

- Bijlage 10 van de DBFMO-overeenkomst: exploitatie-overeenkomst Sportpunt 2 Zwevegem. 

- Eerste schetsen van de bestemmingswijziging tot gedeeltelijk speelplein. 

Situering 

De gemeenteraad keurde op 25 januari 2016 de DBFMO-overeenkomst met S&R Kortrijk-Zwevegem in 

oprichting goed voor de toekomstige zwembadsite en Sportpunt 2. In bijlage 10 van deze overeenkomst zijn 

de exploitatievoorwaarden opgenomen voor Sportpunt 2 Zwevegem. In art. 5 van deze bijlage staat dat de 

private partner een wijziging van de invulling bepaald in Annex 2 dient te melden aan de gemeente uiterlijk 

zestig werkdagen voorafgaand aan de werken en/of de activiteit. De gemeente buigt zich over de vraag tot 

invullingswijziging en brengt de private partner schriftelijk van zijn beslissing op de hoogte. De gemeente zal 

haar goedkeuring niet onredelijk mogen weigeren zolang een sport-gerelateerde invulling gewaarborgd blijft. 

In Annex 2 staat dat het huidige zwembad zal omgebouwd worden tot gedeeltelijk een sporthal en 

gedeeltelijk danszaal. Ook op de bovenverdieping zou een danszaal ingericht worden. 

De zaakvoerder van de organisatie die deze danszalen zou exploiteren, kan om medische redenen geen 

extra werk aannemen en haakt daarom af. S&R Kortrijk-Zwevegem nv stelt voor om in plaats van een 

danscentrum, een indoor speelplein te voorzien in Sportpunt 2. Aan de bestaande en extra toekomstige 

sporthal wordt niets gewijzigd. 

Gevolg van deze bestemmingswijziging is dat de subsidie die de gemeente dient te betalen niet wijzigt maar 

dat het bedrag van de gemeentelijke borgstelling verhoogt. Er is namelijk een meer-investering van 955.000 

euro.   

Motivering 

Gezien een speelplein kan gezien worden als een sport-gerelateerde invulling, kan de gemeente deze 

gevraagde bestemmingswijziging niet onredelijk weigeren. Is de gemeente principieel bereid om de 

verhoogde borgstelling (investeringswaarde +955.000 euro) te aanvaarden? 



Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2019 + 30 jaar     Borgstelling 

voor +955.000 

EUR extra 

investeringen 

 

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, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem 

Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de bestemmingswijziging van danszaal naar speelplein. 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de verhoogde borgstelling voor de + 955.000 euro meer-

investeringen. De definitieve bankdocumenten die op heden nog niet voorhanden zijn, worden later ter 

goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 Motivering stemgedrag CD&V-fractie: 

de CD&V-fractie maakt zich zorgen over het democratisch gehalte van de prijzen die 

voorzien worden voor het indoor speelplein.  

20.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het bouwen van een nieuwe 

gemeenteschool in Heestert. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

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

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

- Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven. 

- 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 25 april 2016 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing en bepaling 

der gunningswijze voor het opmaken van een ontwerp voor het bouwen van een nieuwe gemeenteschool 

in Heestert conform opdrachtdocumenten pr-lro-16-01 met een totale raming van 350.000,00 euro incl. 

btw, waarbij eveneens beslist werd de opdracht te gunnen door middel van een open offerteaanvraag via 

Europese publicatie. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 oktober 2016 betreffende goedkeuring 

aanstelling van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het bouwen van een nieuwe 

gemeenteschool in Heestert, zijnde Architecten Groep III cvba, Zeepziederijstraat 8 te 8200 Brugge, tegen 

een ereloonpercentage van 7,5 % van de kostprijs van de werken. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerpbundel (bestek, raming en plannen). 

Motivering  

Het financieel meerjarenbeleidsplan voorziet het bouwen van een nieuwe gemeenteschool in Heestert. 

Voor deze opdracht werd door de ontwerper Architecten Groep III uit Brugge, bestek BD_1657_6316 en 

plannen opgemaakt met een totale raming van 4.498.774,81 euro excl. btw of 4.768.701,30 euro incl. 6 % 

btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een openbare procedure. 

Voor de bouw van de nieuwe school in Heestert is een AGION-subsidiedossier ingediend. AGION subsidieert 

de bouw van basisscholen voor 70% binnen vastgelegde fysieke en financiële normen. Voor dit dossier is 

een subsidie te verwachten van 3,338 miljoen euro. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 6 % 

btw verlegd 

2018 en later IE-BD 6.2 080003 221007 AC 6.2.1.05 4.768.701,30 euro 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het bouwen van een nieuwe gemeenteschool in Heestert, 

conform bestek BD_1657_6316, opgemaakt door de ontwerper Architecten Groep III uit Brugge met een 

totale raming van 4.498.774,81 euro excl. btw of 4.768.701,30 euro incl. 6 % btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een openbare procedure. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 6.2 – BI 080003 – AR 221007 – AC 

6.2.1.05 van het budget 2018 en later. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

21.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V. - netten in de 

Deerlijkstraat te Zwevegem. 



Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2017/S&A/FC/KF – 309116 van 12 september 2017 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.- netten in de 

Deerlijkstraat te Zwevegem voor een totaal bedrag van 44.145,07 euro excl. btw ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Naar aanleiding van een synergievraag wenst de Watergroep het waterleidingnet en bijhorende 

huisaansluitingen te vernieuwen. Naar aanleiding van het aanpalende bouwproject “Leanderhof” in de 

Bekaertstraat wenst Eandis het L.S. - en O.V. - net, nog bovengronds en op verouderde betonpalen, te 

vernieuwen. Het is hierbij ook aangewezen om bij deze kabelwerken in de Deerlijkstraat gelijktijdig het L.S. - 

en O.V. - net ondergronds te brengen evenals gelijktijdig de openbare verlichting gedeeltelijk 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 in de Deerlijkstraat. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 46.215,65 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 23.231,93 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 11.053,26 euro 

  btw verlegd 1.872,32 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 7.987,56 euro 

      

     Totaal excl. btw 44.145,07 euro 

    btw verlegd 2.070,58 euro 

    Totaal incl. btw 46.215,65 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V. - netten in 

de Deerlijkstraat te Zwevegem voor een totaal bedrag van 44.145,07 euro excl. btw of 46.215,65 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. 



22.  Goedkeuring opdracht voor het vervangen van de openbare verlichting in de Duitslandlaan 

te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2017/S&A/FC/KF – 309114 van 16 oktober 2017 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de openbare verlichting in de 

Duitslandlaan te Zwevegem voor een totaal bedrag van 13.899,86 euro excl. btw laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Ter hoogte van de Duitslandlaan te Zwevegem zijn 14 O.V.-palen ter hoogte van het maaiveld doorgeroest 

en/of in zeer slechte staat, in die mate zelfs dat de metalen buizen gaten vertonen en/of reeds weg 

genomen werden uit veiligheid. Eandis zou graag, dit uit veiligheidsoverwegingen, deze O.V.-palen  

vervangen door 14 nieuwe palen (kleur RAL 7016) met LED-armaturen (type Micro Luma) conform de 

nieuwe ecologische voorwaarden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 020000 225007 - 16.818,83 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 13.899,86 euro 

      

     Totaal excl. btw 13.899,86 euro 

    btw verlegd op deel C 2.918,97 euro 

    Totaal incl. btw 16.818,83 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van de openbare verlichting in de 

Duitslandlaan te Zwevegem voor een totaal bedrag van 13.899,86 euro excl. btw of 16.818,83 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. 

23.  Goedkeuring opdracht voor het plaatsen van nieuwe terreinverlichting op het voetbalveld 

van Heestert. 



Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2017/S&A/FC/KF – 309869 van 6 november 2017 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het plaatsen van een nieuwe LED verlichtingsinstallatie op 

het voetbalterrein in Heestert voor een totaal bedrag van 43.197,98 euro excl. btw laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Ten gevolge van de vraag van de voetbalclub Sparta Heestert om terreinverlichting te hebben, werd door 

Eandis een studie opgemaakt en 2 offertes voorgelegd. 1 offerte met LED-verlichting en 1 offerte met 

ontladingslampen. De technische dienst geeft voorkeur aan LED-verlichting, gezien ook andere voetbalclubs 

in de regio hiervan gebruik maken en hierover tevreden zijn.  

Het is aangewezen om deze werken te laten uitvoeren door Eandis wat alleen maar voordelen biedt. Eandis 

zal deze werken volledig coördineren, opvolgen, heeft ook de kennis betreffende de laatste technische 

ontwikkelingen en zo zijn we zeker van een goede kwaliteit. Tenslotte worden alle mogelijke problemen 

i.v.m. een toelage aan de club vermeden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 074007 222007 - 52.269,56 euro 

Detail 

Nieuwe verlichting Deel vrij van btw 0,00 euro 

 
Deel btw verlegd 43.197,98 euro 

    

   Totaal excl. btw 43.197,98 euro 

  btw verlegd 9.071,58 euro 

  Totaal incl. btw 52.269,56 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het plaatsen van nieuwe terreinverlichting op het 

voetbalveld van Heestert voor een totaal bedrag van 43.197,98 euro excl. btw of 52.269,56 euro incl. btw 

verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 074007 – AR 222007 van het 

budget 2018.  

Artikel 3 

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

24.  Aanpassing van de Algemene Politieverordening (APV).  

Bevoegdheid 



- Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42, §3, artikel 43, §2, 2° en artikel 186. 

- Nieuwe gemeentewet in het bijzonder artikel 119, artikel 119bis, artikel 133 en artikel 135, §2. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring algemene politieverordening 

(APV), gewijzigd door de gemeenteraad op 27 juni 2016. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 betreffende Advies met betrekking tot plaatsen van 

camera’s door intercommunales op niet-besloten plaatsen. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende aanstelling van intergemeentelijke 

vaststellers. 

Verwijzingsdocumenten 

Algemene Politieverordening 1.2 (bijlage 2017-54). 

Motivering 

In 2015 werden gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ingevoerd bij de goedkeuring van een nieuwe 

algemene politieverordening (APV). Bij de invoering van GAS werd beslist dat vaststellingen van inbreuken 

op het politiereglement gedaan konden worden door enerzijds gemeenteambtenaren die hiertoe de opleiding 

hadden gevolgd en anderzijds politieambtenaren. 

De gemeenteraad van 25 september 2017 gaf een positief advies voor het plaatsen van verplaatsbare 

camera’s op hotspots in de gemeente Zwevegem in het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil. Er 

werd eveneens een samenwerkingsprotocol afgesloten tussen politiezone MIRA, IMOG en gemeentebestuur 

Zwevegem. Hierbij werd afgesproken dat medewerkers van de intercommunale zullen instaan voor: 

- het plaatsen van de camera’s en de bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera; 

- het bekijken van de beelden; 

- het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie indien 

nodig. 

Volgens het huidige politiereglement zijn personeelsleden van intercommunales evenwel niet bevoegd om 

vaststellingen te doen. Indien we van deze mogelijkheid gebruik wensen te maken dan dient dit expliciet 

opgenomen te worden in het politiereglement. Er moet eveneens vastgelegd worden voor welke specifieke 

vaststellingen dat de ambtenaren van de intercommunales bevoegd zullen worden.  

Daarom wordt voorgesteld om artikel 322 van de algemene politieverordening aan te vullen met 3°: 

3° de personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die hiertoe binnen het raam van 

hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen. 

De intergemeentelijke vaststeller(s) is (zijn) bevoegd om afvalgerelateerde kleine vormen van overlast vast 

te stellen, die een overtreding inhouden vervat in deze politieverordening. 

De intergemeentelijke vaststellers, personeelsleden van IMOG, worden aangesteld in zitting van heden. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het artikel 322 van de algemene politieverordening, goedgekeurd in de gemeenteraad van 14 december 

2015 en gewijzigd in de gemeenteraad van 27 juni 2016, wordt aangevuld met punt 3°: 

3° de personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die hiertoe binnen het raam van 

hun bevoegdheden door de gemeenteraad worden aangewezen. 

De intergemeentelijke vaststeller(s) is (zijn) bevoegd om afvalgerelateerde kleine vormen van overlast vast 

te stellen, die een overtreding inhouden vervat in deze politieverordening. 

Artikel 2 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/98027


Een gecoördineerde versie van de algemene politieverordening (versie 1.2) (bijlage 2017-54) wordt 

goedgekeurd. 

Artikel 2 

De wijzigingen van dit APV treden in werking op 1 januari 2018. 

Artikel 3 

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:  

 de korpschef van de politiezone PZ Mira; 

 het Parket van de Procureur des Konings te Kortrijk;  

 de griffie van de rechtbank van eerste Aanleg en de griffie van de politierechtbank te Kortrijk; 

 de Bestendige Deputatie; 

 IMOG; 

 Het GAS-team van stad Kortrijk. 

25.  Aanstelling van intergemeentelijke GAS-vaststellers. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43. 

Juridische grond 

- Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 21 §1 1°. 

- Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, 

aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot 

vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 

administratieve sanctie. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2015 betreffende 

princiepsbeslissing omtrent de invoering van gemeentelijke administratieve sancties. 

- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende Goedkeuring Algemene Politieverordening 

(APV) en latere wijzigingen. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 betreffende advies met betrekking tot plaatsen 

camera’s door afvalintercommunale op niet- besloten plaatsen. 

Verwijzingsdocumenten 

Brevet naar aanleiding van het volgen van een opleiding ‘Vaststeller GAS’. 

Motivering 

Sinds 2015 zijn de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd in Zwevegem. Overtredingen kunnen 

tot op heden worden vastgesteld door politiediensten en gemeentelijke ambtenaren. Personeelsleden van 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hadden tot nog toe deze bevoegdheid niet. 

In het kader van het project met betrekking tot het plaatsen van verplaatsbare camera’s op hotspots voor 

zwerfvuil en sluikstort en kleine vormen van overlast op het grondgebied van de gemeente – in 

samenwerking met IMOG – zullen personeelsleden van IMOG de vaststellingen doen op grondgebied van de 

gemeente Zwevegem. Hiertoe werd bij gemeenteraadsbesluit van heden de algemene politieverordening 

aangevuld met een bepaling dat intergemeentelijke vaststellers voortaan bevoegd zijn om afvalgerelateerde 

vormen van overlast  vast te stellen. 

Koen Delie en Louis Simoen, beide personeelsleden van IMOG, volgden de opleiding van GAS-vaststeller. 

Beide zijn geslaagd en kunnen aldus door de gemeente aangesteld worden als intergemeentelijke vaststeller 

bevoegd tot het vaststellen van afvalgerelateerde vormen van overlast. 

BESLUIT 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/98027


EENPARIG 

Artikel 1 

Dhr. Koen Delie wordt aangesteld als intergemeentelijke GAS-vaststeller in de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

Dhr. Louis Simoen wordt aangesteld als intergemeentelijke GAS-vaststeller in de gemeente Zwevegem. 

Artikel 3 

De intergemeentelijke GAS-vaststellers zijn bevoegd tot het vaststellen van afvalgerelateerde vormen van 

overlast die een overtreding inhouden vervat in de algemene politieverordening. 

26.  Verhoging bijdrage in de 2de pensioenpijler. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen 

en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 

- Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van lokale en provinciale besturen, afgesloten in het 

Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008. 

-  Toekenning tweede pensioenpijler aan contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2010 (+/- 

14 oktober 2010).  

-  Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009. 

- Sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, 

zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 

26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013. 

- Besluit van de gemeenteraad dd. 27 september 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelstel 

voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. 

Verwijzingsdocumenten 

- Protocol van akkoord dd. 23 oktober 2017, afgesloten met de representatieve vakorganisaties.  

Situering 

Gemeente en OCMW Zwevegem dragen sedert 1 januari 2010 bij in een tweede pensioenpijler voor hun 

contractuele personeelsleden (de federaal gefinancierde gezondheidsinstelling uitgezonderd). Gemeente en 

OCMW wensen de bijdrage te verhogen van 1% naar 2% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, 

en dit voor alle personeelsleden die onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler vielen 

gedurende deze periode. De materie werd samen met het gemeentebestuur en de syndicale organisaties 

overlegd, om eenzelfde toepassing te kennen.  

Advies 

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2017 e.v. - - 622210 - 74.000 EUR 



 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 Het gemeentebestuur verhoogt met ingang van 1 januari 2017 de pensioentoelage naar 2% van 

het pensioengevend jaarloon. 

Artikel 2 De verhoogde pensioentoelage wordt toegekend aan alle personeelsleden die vallen onder het 

toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

Artikel 3 De verhoogde pensioentoelage wordt eveneens toegekend aan personeelsleden die inmiddels uit 

dienst zijn, maar gedurende de periode tussen 1 januari 2017 en hun datum van uitdiensttreding vielen 

onder het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

 

27.  Toekennen van een inhaaltoelage in de 2de pensioenpijler. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van de pensioenen 

en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid. 

- Sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van lokale en provinciale besturen, afgesloten in het 

Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008. 

-  Toekenning tweede pensioenpijler aan contractuele personeelsleden met ingang van 1 januari 2010 (+/- 

14 oktober 2010). 

-  Kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat met de representatieve vakorganisaties 

onderhandeld werd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009. 

- Sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten, 

zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten van 

26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 16 oktober 2013. 

- Besluit van de gemeenteraad dd. 27 september 2010 tot invoering van een aanvullend pensioenstelstel 

voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de RSZPPO. 

Verwijzingsdocumenten 

- Protocol van akkoord dd. 23 oktober 2017, afgesloten met de representatieve vakorganisaties.  

Situering 

Gemeente en OCMW Zwevegem dragen sedert 1 januari 2010 bij in een tweede pensioenpijler voor hun 

contractuele personeelsleden (de federaal gefinancierde gezondheidsinstelling uitgezonderd). Gemeente en 

OCMW wensen een inhaaltoelage toe te kennen aan de contractuele personeelsleden voor prestaties uit het 

verleden. Het gaat om een toelage van 1% vanaf de datum van indiensttreding tot 31 december 2009. De 

inhaaltoelage wensen wij toe te kennen aan de personeelsleden die op de datum van beslissing in de raad 

onder het toepassingsgebied vallen van de tweede pensioenpijler. De materie werd samen met het 

gemeentebestuur en de syndicale organisaties overlegd, om eenzelfde toepassing te kennen. 

Advies 

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

Financiële gevolgen 



Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2017 - - 622210 - 391.400 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 Het gemeentebestuur kent een inhaaltoelage toe, voor prestaties uit het verleden. 

Artikel 2 De inhaaltoelage wordt toegekend aan de personeelsleden die op datum van beslissing vallen onder 

het toepassingsgebied van de tweede pensioenpijler. 

Artikel 3 De inhaaltoelage bedraagt 1% van het pensioengevend jaarloon, voor de prestaties tussen de 

datum van indiensttreding en 31 december 2009. 

28.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 27 november 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 22.09 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


