
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 MEI 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, Yves Goemaere, Christine Desmet, 

Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Afwezig: Claude Vanwelden, raadslid, afwezig voor agendapunt 9; 

Sabine Poleyn, raadslid, afwezig voor agendapunten 14 en 15; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter, afwezig vanaf agendapunt 19 tot einde zitting; 

Davy Nys, raadslid afwezig voor agendapunt 21. 

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.03 uur. 

 

 

Mededeling aan de Gemeenteraadsleden i.v.m. Gemeenteraad 24 april 2017 - Agendapunt 6 

“IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 16 mei 2017”. 

Op vraag van Imog werd de beslissing aangepast: er werd gevraagd om in een afzonderlijk artikel de 

goedkeuring van de statutenwijziging op te nemen. De fractievoorzitters werden per mail ingelicht en waren 

akkoord met het voorstel om de beslissing aan te passen als volgt: 

“Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 16 mei 2017 

wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit en in 

het bijzonder de jaarrekening 2016 en de statutenwijziging goed te keuren.” 

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

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 174 §2 waarbij de gemeenteraad binnen vijftig dagen na overzending zijn 

opmerkingen over de vastgestelde jaarrekening van het OCMW kan overmaken aan de 

provinciegouverneur. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 8 december 2015 betreffende goedkeuring actualisatie 

meerjarenbeleidsplan 2015-2019 van het OCMW Zwevegem. 

- Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 betreffende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2015-

2019 aanpassing 1 van het OCMW. 



- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 8 december 2015 houdende goedkeuring van het budget OCMW 

2016. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 15 december 2015 houdende kennisname van het budget 

OCMW 2016. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 13 december 2016 houdende goedkeuring actualisatie 

meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2016-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016 houdende goedkeuring van het 

meerjarenbeleidsplan 2016-2019 aanpassing 1 van het OCMW. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 13 december 2016 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 

boekjaar 2016 van het OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016 houdende kennisname van budgetwijziging 

nr. 1 OCMW 2016. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 9 mei 2016 houdende vaststelling van de rekening 2016 OCMW. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2016 OCMW Zwevegem. 

Motivering 

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen 

na overzending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. 

Op 3 mei 2017 werd tijdens een commissievergadering toelichting gegeven aan de raadsleden van OCMW 

en gemeente over de rekening 2016 OCMW. 

Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van de voorgelegde jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 

boekjaar 2016 van het OCMW. Er worden geen opmerkingen geformuleerd ten aanzien van de 

provinciegouverneur. 

Artikel 2   

De jaarrekening 2016 van het OCMW Zwevegem sluit af met het volgende resultaat op kasbasis: 

 

 
R 2014 R 2015 R 2016 BW 2016-1 

   
  

 I. Exploitatiebudget 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 656.921,83 

A. Uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.362.122,88 

B. Ontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.019.044,71 

   
  

 II. Investeringsbudget -2.515.627,75 658.958,68 -7.607.398,86 -7.860.216,48 

A. Uitgaven 3.043.495,63 6.826.613,63 7.786.788,41 8.102.208,08 

B. Ontvangsten 527.867,88 7.485.572,31 179.389,55 241.991,60 

   
  

 III. Andere -840.620,08 -844.664,63 -818.589,21 -818.589,21 

A. Uitgaven 849.248,96 844.664,63 818.589,21 818.589,21 

B. Ontvangsten 8.628,88 
 

  
 

   
  

 IV. Budgettaire resultaat 
boekjaar -2.480.858,63 530.922,08 -7.385.922,81 -8.021.883,86 

   
  

 



V. Gecumul. budgettaire result. 
vorig boekjaar 10.665.362,35 8.184.503,72 8.715.425,80 8.715.425,80 

   
  

 VI. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 693.541,94 

   
  

 VII. Bestemde gelden 3.263.299,58 812.075,15 839.947,78 
 

   
  

 VIII. Resultaat op kasbasis 4.921.204,14 7.903.350,65 489.555,21 693.541,94 

 

 

De autofinancieringsmarge in rekening 2016 bedraagt € 221.476,05. 

 

Namens de CD&V-fractie houdt fractievoorzitster mevr. Eliane Spincemaille een algemene 

tussenkomst die geldt voor agendapunten 1, 2 en 3. 

“Namens de CD&V-fractie wil ik de financieel beheerder en zijn team danken voor het vele en 

grondige werk, zowel voor rekening, BW en aanpassing MJP van zowel OCMW en gemeente.  

Dank ook aan de medewerkers die de jaarverslagen opgemaakt hebben.  

In de OCMW-raad werd door onze fractie hierover al grondig gedebatteerd en werden de 

bezorgdheden van de CD&V reeds overgemaakt. Ik wil deze nog eens kort herhalen.  

Op 8 maart 2016 werden de 84 kamers van de nieuwe vleugel in gebruik genomen, het 

orgelpunt in het dossier dat in de voorbije legislatuur volledig voorbereid was inclusief de 

subsidies, de spaarpot en een gedeelte van de lening.  

Ook oude diensten 0-1-2 werden gerenoveerd om goed aan te kunnen sluiten op de nieuwe 

vleugel. Deze renovatie verliep niet vlekkeloos en dit zorgde voor budgettaire 

spanningen.  Maar onlangs konden de bewoners van de modulaire units hun intrek nemen in de 

vernieuwde kamers.   

Hiermee werd de capaciteit van het woonzorgcentrum verhoogd van 122 naar 144 en 149 want 

met de laatste verhuis kwamen nog 5 kamers voor kortverblijf bij.   

De werken aan de Courbe werden ook aangevangen. De CD&V-fractie steunt dit project maar 

van meetaf aan konden de ramingen en de budgetten niet gerespecteerd worden. Ook in deze 

BW staat 10.000 euro extra (glasvezelkabel). De voornaamste uitdaging wordt de 

betaalbaarheid voor de toekomstige bewoner.  De voorgestelde huurprijzen op de info-

namiddagen en vermeld in dit jaarverslag vallen toch voor veel Zwevegemse inwoners te duur 

uit.    

Het aantal leefloners stijgt het tweede jaar op rij, in 2014: 65, in 2015: 77 en in 2016: 85. Dit is 

zeker geen goede evolutie. En we weten dat er nog tal van mensen de stap naar de OCMW-

hulpverlening niet zetten. Soms met schrijnende gevolgen …  

Voor het lokaal bestuur ligt hier een grote uitdaging! We zien vanuit onze fractie goede 

intenties in de BW en MJP (kinderarmoedeplan vb. + 6.000 euro/jaar voor participatie) maar 

armoede is een monster met vele tentakels. Op vele vlakken (wonen, gezondheidspreventie, 

onderwijsondersteuning, werk en de hervormingen die hier op til zijn art 60, PWA, mobiliteit 

enz.) dient een inspanning geleverd te worden. Diverse lidmaatschappen (woonclub, RCK, 



kracht.wonen, W13) vergen +40.000 euro extra in MJP. Maar komen er resultaten op het 

terrein voor Zwevegem? , dat is onze grote zorg.  

Bij de investeringsuitgaven voor 2017 zien we veel overdrachten van kredieten, LOI 

Otegemstraat 71 schuift al naar 2018, overdracht voor Courbe en WZC. De voorziene 25.000 

euro voor energie sparende investeringen in patrimonium dat OCMW verhuurt aan cliënteel 

werd geen euro geïnvesteerd. Uit uw toelichting begrijp ik dat dit een verschuiving naar 2017 

is omwille van het verkrijgen van bijkomende premie van Eandis.  

De reguliere poetsdienst en de DC-poetsdienst gaan straks op in een groter geheel. 

Bezorgdheid van CD&V is tweedelig:  zorg voor betrokken personeel en antennefunctie voor 

thuiswonenden met zorgnood. We rekenen er op dat dit samen met de 2 fracties grondig kan 

besproken worden.  

We zullen, in de lijn van de stemming door onze OCMW-collega’s, dit agendapunt 2 niet 

goedkeuren.  Rest is aktename.” 

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 148. 

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

meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 van het OCMW Zwevegem. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 van het OCMW werd vastgesteld door de raad voor 

maatschappelijk welzijn op 9 mei 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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 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 

              

I. Exploitatiebudget (B-A) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 527.699,67 1.136.700,67 1.603.526,94 

              

   A. Uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.769.217,84 12.863.134,05 13.037.264,55 

   B. Ontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.296.917,51 13.999.834,72 14.640.791,49 

      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 3.000.000,00 
      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 10.296.917,51 10.999.834,72 11.640.791,49 

              

II. Investeringsbudget (B-A) -2.515.627,75 658.958,68 -7.607.398,86 -4.962.025,85 -4.541.743,77 72.000,00 

              

   A. Uitgaven 3.043.495,63 6.826.613,63 7.834.744,41 5.557.425,85 4.651.743,77 38.000,00 

   B. Ontvangsten 527.867,88 7.485.572,31 227.345,55 595.400,00 110.000,00 110.000,00 

              

III. Andere (B-A) -840.620,08 -844.664,63 -818.589,21 3.204.178,29 3.406.740,91 -1.113.839,06 

              

   A. Uitgaven 849.248,96 844.664,63 818.589,21 945.821,71 993.259,09 1.113.839,06 

      1. Aflossing financiële schulden 849.248,96 844.664,63 818.589,21 945.821,71 993.259,09 1.113.839,06 

         1.a Periodieke aflossingen 849.248,96 844.664,63 818.589,21 945.821,71 993.259,09 1.113.839,06 

         1.b Niet-periodieke aflossingen             

      2. Toegestane leningen             

      3. Overige uitgaven             

   B. Ontvangsten 8.628,88     4.150.000,00 4.400.000,00   
      1. Op te nemen leningen en 
leasings       4.150.000,00 4.400.000,00   
      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 -1.230.147,89 1.697,81 561.687,88 

              

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat 
vorig boekjaar 10.665.362,35 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 99.355,10 101.052,91 

              

VI. Gecumuleerde budgettaire 
resultaat (IV+V) 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 99.355,10 101.052,91 662.740,79 



              

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 99.355,10 101.052,91 662.740,79 

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

              

I. Financieel draagvlak (A-B) 1.408.083,37 1.205.607,64 1.485.775,92 971.094,75 1.615.995,15 2.082.787,13 

              

   A. Exploitatieontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.296.917,51 13.999.834,72 14.640.791,49 
   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de 
nettokosten van schulden (1-2) 10.320.650,51 10.335.133,17 11.412.799,54 12.325.822,76 12.383.839,57 12.558.004,36 

      1. Exploitatie-uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.769.217,84 12.863.134,05 13.037.264,55 

      2. Nettokosten van de schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 443.395,08 479.294,48 479.260,19 

              

II. Netto periodieke leningsuitgaven 
(A+B) 879.555,74 1.333.644,24 1.264.299,87 1.389.216,79 1.472.553,57 1.593.099,25 

              

   A. Netto-aflossingen van schulden 346.861,57 844.664,63 818.589,21 945.821,71 993.259,09 1.113.839,06 

   B. Nettokosten van schulden 532.694,17 488.979,61 445.710,66 443.395,08 479.294,48 479.260,19 

              

Autofinancieringsmarge (I-II) 528.527,63 -128.036,60 221.476,05 -418.122,04 143.441,58 489.687,88 

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt 836.974,50 euro. 

3.  OCMW - Kennisname budgetwijziging 2017-1. 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

Budgetwijziging nummer 1 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 1 dienstjaar 2017 van het OCMW goedgekeurd op 9 mei 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 3 mei 2016 werd in Commissie I toelichting gegeven aan de raadsleden over de budgetwijziging nummer 

1 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. 1 OCMW van het dienstjaar 2017: 

 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 473.565,09 54.134,58 527.699,67 

        

   A. Uitgaven 12.907.065,51 -137.847,67 12.769.217,84 

   B. Ontvangsten 13.380.630,60 -83.713,09 13.296.917,51 

      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 10.380.630,60 -83.713,09 10.296.917,51 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -5.073.636,35 111.610,50 -4.962.025,85 

        

   A. Uitgaven 5.359.036,35 198.389,50 5.557.425,85 

   B. Ontvangsten 285.400,00 310.000,00 595.400,00 

        

III. Andere (B-A) 4.032.928,29 -828.750,00 3.204.178,29 

        

   A. Uitgaven 967.071,71 -21.250,00 945.821,71 

      1. Aflossing financiële schulden 967.071,71 -21.250,00 945.821,71 

         a. Periodieke aflossingen 967.071,71 -21.250,00 945.821,71 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 5.000.000,00 -850.000,00 4.150.000,00 

      1. Op te nemen leningen en leasings 5.000.000,00 -850.000,00 4.150.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       

         a. Periodieke terugvorderingen       

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -567.142,97 -663.004,92 -1.230.147,89 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 693.541,94 635.961,05 1.329.502,99 

        



VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 126.398,97 -27.043,87 99.355,10 

        

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) 126.398,97 -27.043,87 99.355,10 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt -418.122,04 euro. 

4.  Gemeente Zwevegem - Goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 

2016. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 173 §1. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 

van 23 november 2012. 

-  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 

2012. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 

Zwevegem 2015-2019 aanpassing 2. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2015 houdende goedkeuring budget 2016 gemeente 

Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 

2016-2019 aanpassing 1. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 houdende goedkeuring budgetwijzing 2016-1 gemeente 

Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 

Zwevegem 2016-2019 aanpassing 2. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring budgetwijzing 2016-2 

gemeente Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Goedgekeurd Financieel Meerjarenplan 2016-2019 (actualisaties). 

-  Ontwerp van jaarrekening, jaarverslag en doelstellingenrealisatie boekjaar 2016. 

Motivering 

De jaarrekening van de gemeente Zwevegem voor het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een resultaat 

op kasbasis ten bedrage van 2.541.203,49 euro. 

De jaarrekening werd besproken in het managementteam van 3 mei 2017. 

De doelstellingenrealisatie en de geconsolideerde rekening werden besproken in het college van 

burgemeester en schepenen van 19 april 2017. 



Er werd toelichting verstrekt bij de financiële resultaten voor de leden van de gemeenteraad tijdens de 

vergadering van Commissie I op 3 mei 2017. 

Het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de raad 

toegestuurd. 

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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Artikel 1 

De jaarrekening, het jaarverslag en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2016 zoals opgesteld volgens de 

regels van de BBC wordt goedgekeurd met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: 

 

 

 

De autofinancieringsmarge in rekening 2016 bedraagt € 4.103.494,06. 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 van het gemeentebestuur Zwevegem. 

 

Namens de CD&V-fractie houdt fractievoorzitster mevr. Eliane Spincemaille een algemene 

tussenkomst die geldt voor de agendapunten 4, 5 en 6. 

Elk jaar zijn er “storende” factoren die het interpreteren van de rekening bemoeilijken. 

In 2015:  Elektrabeloperatie vertekent investeringen, gesco’s afgeschaft, Fluvia Brandweerzone 

(exploitatie naar toelage). Nu met de rekening 2016: IVA vrije tijd geïntegreerd in gemeente, 

administratie van de scholen geïntegreerd in gemeente, in ontvangsten en uitgaven; de 

R 2015 R 2016 BW 2016-2

I. Exploitatiebudget 6.459.442,65 7.188.214,24 3.203.967,73

A. Uitgaven 28.379.693,65 28.961.205,45 30.659.463,72

B. Ontvangsten 34.839.136,30 36.149.419,69 33.863.431,45

II. Investeringsbudget -684.251,71 -10.228.475,12 -8.013.659,12

A. Uitgaven 5.632.962,00 11.329.202,41 9.460.873,84

B. Ontvangsten 4.948.710,29 1.100.727,29 1.447.214,72

III. Andere -3.415.501,49 1.486.795,32 837.553,24

A. Uitgaven 3.569.708,87 3.201.630,04 3.260.506,00

B. Ontvangsten 154.207,38 4.688.425,36 4.098.059,24

IV. Budgettaire resultaat boekjaar 2.359.689,45 -1.553.465,56 -3.972.138,15

V. Gecumul. budgettaire result. vorig boekjaar 1.734.979,60 4.094.669,05 4.094.669,05

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 4.094.669,05 2.541.203,49 122.530,90

VII. Bestemde gelden 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis 4.094.669,05 2.541.203,49 122.530,90



vriendenkring van personeel; de boekhoudkundige verwerking DBFM dossier parkschool 

vertekent investeringsuitgaven en ontvangsten met cijfers in grootorde van bijna 5 miljoen 

euro; en opnieuw een Figga-operatie voor bijna 1 miljoen euro. Voor raadsleden is het zeer 

moeilijk om doorheen die “cijferdans” de onderliggende materie financieel én inhoudelijk te 

vatten.  

Goed dat in BW nu reeds de vergetelheden bij het originele budget én nodige aanpassingen 

gebeuren van alles wat reeds gekend/beslist is.  BW1 is daardoor mee geëvolueerd als een echt 

beleidsdocument i.p.v. “verplicht nummertje”. 

Vanuit onze fractie appreciëren we dit, het komt tegemoet aan onze eerdere opmerkingen.   

Enkele vaststellingen en beschouwingen.  

REKENING 

- Autofinancieringsmarge is zeer gunstig.  

- Exploitatiebudget. 

Positief 7.2 miljoen euro toch de moeite om even in te zoemen.  

o Uitgaven: 

globaal stijgen deze t.o.v. rekening 2015 met 2.05% wat overeenkomt met 1 

indexaanpassing; deze was er ook in de realiteit per 1 juli 2016, dit voor de eerste keer 

sinds 41 maanden of sinds  januari 2013. Dit betekent dat alle zogenaamde 

indexaanpassingen die de gemeente afgelopen 3 jaren doorvoerde, geen 

indexaanpassingen waren MAAR pure prijsverhogingen. Zoals er zijn de jaarlijkse 2% 

prijsverhoging voor zwembad, sport en cultuur, maar ook voor de ligdagprijzen in het 

WZC. 

Een globaal resultaat van +2% bij uitgaven is uiteraard het gezamenlijke resultaat van 

financiële meevallers (o.a. ijzelbestrijding, energie) als van financiële tegenvallers 

(personeel). 

o Ontvangsten: 

nog nooit had de gemeente zoveel ontvangsten t.o.v. rekening 2015 +3.8% ; even 

inzoomen:  

 Opbrengsten uit werking: kleine 200.000 euro meer dan in 2015 (gaat van 4.3 naar 4.5 

miljoen euro). En ja, daarin zitten de jaarlijks stijgende prijzen voor zwembad, sport- en 

cultuurinfrastructuur, de extra euro’s die aangerekend worden voor het volgen van 

cursussen in DKO, Zwevegem als duurste begraafplaatsen voor concessie, enz.  Is dit 

ECHT nodig om de prijzen voor onze inwoners echt zo continue te laten stijgen???? 

Zonder dat subsidies ook die stijging volgen?   

 Fiscale opbrengsten: sinds begin deze legislatuur zijn er 3 nieuwe belastingen en in de 

rekening van volgend jaar de 4de nieuwe erbij ! Met een verhoging van bedrijfsbelasting 

op drijfkracht! NOG NOOIT waren de belastingontvangsten ZO HOOG, nl. 19.250 miljoen 

euro. Met een absoluut recordbedrag voor de APB van 7.7 miljoen euro.  

- Investeringen. 

Om hier een goed zicht te hebben dienen er in de uitgaven 2 bedragen geëlimineerd te 

worden, nl. 4.6 miljoen euro DBFM Parkschool en 0.955 miljoen euro Figga/Gaselwest. 

- Uitgaven = 11.3 – 4.6 – 0.95 = 5.750 miljoen euro dit t.o.v. 9.5 miljoen euro gebudgetteerd; 

een LAGE realisatiegraad dus van amper 60%.  

Geen wonder dat in de budgetwijziging heel wat overdrachten van investeringen zitten.  



De reserves zijn op en schuldenlast OCMW + gemeente (communicerende vaten!) blijft 

constant. . 

1 januari 2014 = 36.9 + 10.7 = 47.6 miljoen euro. 

31 december 2016 = 31.1 miljoen + 8,2 miljoen = 39 miljoen euro. 

31 december 2019 = 33.2 +14 = 47,2 miljoen euro. 

DOELSTELLINGENREALISATIE  

Interessant! Geld over maar is het werk gedaan? Heb je als bestuur gedaan wat je beloofd had?  

Per actie gerealiseerd? JA  of NEE ; soms staat een JA en de Gemeenteraad heeft hier nog het 

eerste woord niet over gehoord; soms staat een NEE en ook daar wil de CD&V-fractie weten 

waarom daar nog steeds een NEE staat. Uiteraard werd dit document door de administratie 

opgemaakt en op enkele plaatsen staat zelfs letterlijk: “Is het beleid nog vragende partij om 

deze actie op te starten?” Als beleid zou ik dan wel zorgen dat daar “niet de vraag” maar wel 

“het antwoord” staat!  

Prioritaire beleid (= waarover men wil rapporteren!): enkele OPVALLENDE: 

het niet uitwerken van lokaal vrachtroutenetwerk ; het invoeren van tonnagebeperking buiten 

centrum Zwevegem ; kostprijsraming doortocht N8 overgemaakt aan AWV ; doortocht kernen ; 

ontsluitingsweg Moen/Imog: voorkeursscenario’s werden besproken met adviesinstanties + 

voorjaar 2017 RUP opstarten ; trage wegen NEE ; RUP Moenhage en studie Sobelcard ; 

Leopoldstraat binnengebied (+500 000 vergoeding aan Leiedal) >>> stof genoeg voor een 

COMMISSIEVERGADERING, graag uitleg over deze dossiers.  

Centralisatie DKO + resultaat van de DOORLICHTING van april ll. >>> graag 

COMMISSIEVERGADERING.  

Depotwerking LT visie roerend erfgoed 0 euro ; gerealiseerd JA ; voor nul euro??? >>> 

commissievergadering.  

Afwijking Vlarem dak Sportpunt2  gerealiseerd JA uitleg???  

 

BUDGETWIJZIGING EN WIJZIGING MJP. 

ICT en Telecommunicatie, onderhoudscontracten enz.: voor vele posten nieuwe hogere 

bedragen, verwijzend naar outsourcing/hosting; ook in doorrekening met OCMW eerst 

+360.000 euro nu -180.000 euro (3j); is daar al een evaluatie van gemaakt??? Goede keuze???  

VZW VBGO busje is weg ??? vereffening? Gemeente doet dit nu zelf; toekomstvisie?  

Sociale: subsidies Talternatief dalen en uitgaven aan de Poort stijgen; extra krediet voor 

armoedebestrijding is louter een verschuiving nl. koppeling krediet aan de actie (+17.300 

euro).  

Een aantal zaken vinden we NIET terug: de uitwerking van het CD&V voorstel om het 

“fietscharter” af te sluiten met Fietsberaad Vlaanderen en hieraan daadwerkelijk initiatieven te 

koppelen die getuigen van een geloofwaardig fietsbeleid. (werkgroep begin legislatuur komt al 

lang niet meer samen). 

Ook geen budget voor studie ex-restaurant Bekaert i.k.v. bestemming 

Kinderopvang/jeugdwerking.  

Wél budget voor andere zaken waar CD&V zich toch vragen stelt.  

Opfrissen logo initieel budget 10.000 euro; reeds opgetrokken naar 25.000 euro; nu nog eens 

+21.000 euro en dan nog  +35.000 euro voor implementatie en + 80.000 euro voor 

citymarketing; +24.000 euro op bijzondere toelagen nieuw reglement. (3 x 40.000 euro). 

Bij vernieuwen huisstijl refereren naar enquête in infopunt en inspraak bevolking = misleidend;  



enquête ging enkel over infoblad: verspreiding, digitaal vs. papier, verschijnen frequentie etc. 

NIET OVER LOGO; 150.000 euro à 200.000 euro extra voor logo en communicatie, toch er vér 

over; marketing zal het wel zijn, maar is dit citymarketing, komt dit Zwevegem ten goede ???  

Ik verneem via de diensten dat vb. de ondersteuning van wielerkoers Menen Classic, 1.250 

euro, dan nog buiten het nieuw goedgekeurde reglement “bijzondere toelagen” gebeurd is. 

Citymarketing … Een potje bruikbaar voor alles… 16.000 euro in 2016 voor de Zeugefeesten; 

3.000 euro voor de Bevergemfietsroute. 

Besluit en notulering. 

De rekening is het resultaat van het goedgekeurde MJP en Budget. 

De keuzes die gemaakt werden zijn niet de onze zowel bij uitgaven als ontvangsten. 

Wij zullen dus tegenstemmen conform ons stemgedrag over het  meerjarenplan en het budget 

én versterkt met het onvoldoende halen van de doelstellingen, zeker de prioritaire.” 

 

Burgemeester Marc Doutreluingne antwoordt dat de fiscale ontvangsten het gevolg zijn van 

een optimalisatie van de inkomsten. De  nieuwe belastingen zijn vooral ten laste van derden 

(reclamedrukwerk en masten en pylonen). De gemeente heeft die inkomsten nodig: “we  

anticiperen op het toekomstig verlies van de inkomsten uit materieel en outillage, en het 

verlies van inkomsten van Betafence en Bekaert… Als je alles samentelt zal je vaststellen dat 

alternatieven nodig zijn en dat zuinig moet bestuurd worden en dat hebben wij gedaan”. 

Wat betreft de doelstellingen: de belangrijkste is gerealiseerd: gemeente financieel gezond 

maken. De schuld is gezakt van 42 naar 26 miljoen over een periode van 4 jaar, dit is een 

schitterend resultaat. De schuld is gedaald per hoofd van de bevolking van 1720 naar 1200 

euro. Daarnaast zijn andere doelstellingen ook belangrijk: N8: de principiële beslissing is 

genomen ; Omleidingsweg Moen: zijn we volop mee bezig ; Moenhaeghe: hier is het niet meer 

nodig om een RUP op te maken ; DKO: straks uitleg daarover ; Afwijking Vlarem wetgeving 

zwembad: de uitzondering werd bekomen - er is een gunstig advies van de administratie maar 

nog geen beslissing ; ICT: hosting (men zal u een overzicht bezorgen) ; VZW schoolvervoer: de 

schepen zal straks duiding geven ; Fietsbeleid op het terrein van het fietsforum is verwaterd, 

we nemen dit opnieuw op ; Restaurant Bekaert: dit is momenteel een opslagruimte ;  

Kinderopvang: we kijken richting Huis van het Kind dat kan ondergebracht worden in de oude 

gebouwen van de school de Klim-op ; Citymarketing: 80.000 euro over 3 jaar - het is moeilijk 

meetbaar wat dit opbrengt voor de gemeente - waren zeker geslaagd Bevergem en Dorp van de 

Ronde ; Het huidig aanbod horeca op de gemeente is veel groter dan vroeger ; Andere steden 

en gemeenten gooien met 10.000 den euro’s voor één koers ; we betalen leerschool maar het is 

een goede beweging om Zwevegem op de kaart te zetten ; Toelagen: wij geloven sterk in de 

ondersteuning van het verenigingsleven. 

 

Schepen Johan Rollez komt tussen voor de VZW VGBO: dit was een doorgeefluik en we zullen 

vanaf nu zelf de factuur betalen voor busvervoer naar en van het zwembad. 

 

Raadslid Eliane Spincemaille: wat met het roerend erfgoed? De schuldenlast en reserves van 

gemeente en OCMW samen: 42 miljoen is correct vermeld. Op 1 januari 2013 had de gemeente 

de  8 ha gekocht voor het Gemeentepunt en het  renovatieproject van 8 miljoen gerealiseerd en 

was er een spaarpot van 10 miljoen euro. Nu begrijp ik waar bedrag van 26 miljoen vandaan 

komt: OCMW en gemeente samen is 47 miljoen euro. Logo, citymarketing…is te veel adhoc: het 

zou goed zijn dat er een communicatieplan en citymarketingplan komt. Wij hebben vragen bij 



de Zeugefeesten en Bevergem= 20.000 euro. Wij hebben één advies aan het bestuur: maak een 

communicatieplan en citymarketingplan en ga niet voor de losse flodders. 

 

Burgemeester Marc Doutreluingne antwoordt dat men bezig is met die plannen. Hij voegt er 

nog aan toe dat er zonder extra leningen toch geïnvesteerd werd: zwembad, Stedestraat, 

Groene Kouter en 2de pensioenpijler, en dat de huidige meerderheid de gemeente opnieuw 

gezond gemaakt heeft. 

 

5.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2017-2019 aanpassing 1. 

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 2017-2019 aanpassing 1 werd besproken tijdens het conclaaf van 9 en 23 

februari en op diverse vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. 

-  Het meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, 

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

3 mei 2017. 

-  Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van 

de gemeenteraad bezorgd. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Advies van het managementteam d.d. 3 mei 2017. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Enig artikel 

Het meerjarenplan 2017-2019 aanpassing 1 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Geconsolideerd

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

I. Exploitatiebudget (B-A) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24 4.095.384,40 4.176.286,98 4.176.421,82

   A. Uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 31.811.119,90 31.840.647,55 31.975.029,97

   B. Ontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 35.906.504,30 36.016.934,53 36.151.451,79

      1.a. Belastingen en boetes 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 19.795.397,02 19.926.609,66 20.061.150,47

      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 16.111.107,28 16.090.324,87 16.090.301,32

II. Investeringsbudget (B-A) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12 -7.373.685,79 -6.630.168,03 -4.017.051,23

   A. Uitgaven 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41 9.840.623,69 8.626.504,33 9.445.860,29

   B. Ontvangsten 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29 2.466.937,90 1.996.336,30 5.428.809,06

III. Andere (B-A) -3.496.378,20 -3.415.501,49 1.486.795,32 774.378,58 2.457.269,59 -174.876,31

   A. Uitgaven 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.170.540,31 3.285.294,33 3.167.440,23

      1. Aflossing f inanciële schulden 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.170.540,31 3.285.294,33 3.167.440,23

         1.a Periodieke aflossingen 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.170.540,31 3.285.294,33 3.167.440,23

         1.b Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige uitgaven

   B. Ontvangsten 157.512,06 154.207,38 4.688.425,36 3.944.918,89 5.742.563,92 2.992.563,92

      1. Op te nemen leningen en leasings 4.590.366,12 3.850.000,00 5.650.000,00 2.900.000,00

      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

         2.a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 154.207,38 98.059,24 94.918,89 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 -2.503.922,81 3.388,54 -15.505,72

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.922.148,77 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 37.280,68 40.669,22

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 37.280,68 40.669,22 25.163,50

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 37.280,68 40.669,22 25.163,50

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

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.724.039,84 7.567.499,88 8.186.967,61 5.070.256,85 5.177.990,59 5.100.632,32

   A. Exploitatieontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 35.906.504,30 36.016.934,53 36.151.451,79

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 26.154.489,79 27.271.636,42 27.962.452,08 30.836.247,45 30.838.943,94 31.050.819,47

      1. Exploitatie-uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 31.811.119,90 31.840.647,55 31.975.029,97

      2. Nettokosten van de schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 974.872,45 1.001.703,61 924.210,50

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.697.497,14 4.523.558,72 4.083.473,55 3.978.797,16 4.120.097,72 3.922.013,75

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.496.378,20 3.415.501,49 3.084.720,18 3.003.924,71 3.118.394,11 2.997.803,25

   B. Nettokosten van schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 974.872,45 1.001.703,61 924.210,50

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.026.542,70 3.043.941,16 4.103.494,06 1.091.459,69 1.057.892,87 1.178.618,57



6.  Goedkeuring budgetwijziging 2017-1 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 1 2017 werd besproken tijdens het conclaaf van 9 en 23 februari 

2017 en op diverse vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. 

-  De budgetwijziging nummer 1 2017 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, 

personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op woensdag 3 mei 

2017. 

- Het ontwerp van budgetwijziging werd op 3 mei 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 1 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 kleiner 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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Enig artikel 

De budgetwijziging nummer 1 2017 wordt met volgende cijfers goedgekeurd: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 5.099.979,23 -1.004.594,83 4.095.384,40 

        

   A. Uitgaven 31.793.654,07 17.465,83 31.811.119,90 

   B. Ontvangsten 36.893.633,30 -987.129,00 35.906.504,30 



      1.a. Belastingen en boetes 21.110.355,77 -1.314.958,75 19.795.397,02 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       

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

      2. Overige 15.783.277,53 327.829,75 16.111.107,28 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -7.189.026,17 -184.659,62 -7.373.685,79 

        

   A. Uitgaven 9.302.661,58 537.962,11 9.840.623,69 

   B. Ontvangsten 2.113.635,41 353.302,49 2.466.937,90 

        

III. Andere (B-A) 2.075.938,82 -1.301.560,24 774.378,58 

        

   A. Uitgaven 3.318.980,07 -148.439,76 3.170.540,31 

      1. Aflossing financiële schulden 3.318.980,07 -148.439,76 3.170.540,31 

         a. Periodieke aflossingen 3.318.980,07 -148.439,76 3.170.540,31 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 5.394.918,89 -1.450.000,00 3.944.918,89 

      1. Op te nemen leningen en leasings 5.300.000,00 -1.450.000,00 3.850.000,00 

      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) -13.108,12 -2.490.814,69 -2.503.922,81 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 122.530,90 2.418.672,59 2.541.203,49 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 109.422,78 -72.142,10 37.280,68 

        

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) 109.422,78 -72.142,10 37.280,68 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt € 1.091.459,69, in het (vorig) meerjarenplan en initieel budget 2017 

bedroeg de autofinancieringsmarge € 41.520,97. 

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

kerkbestuur Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2015 betreffende aktename budget 2016 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. 

- Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende aktename budgetwijziging 2016 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. 



Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening 2016 van kerkfabriek: 

a) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum; 

b) H. Maria Bernarda Zwevegem-Knokke; 

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert; 

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert; 

e) Sint-Eligius Moen; 

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem; 

g) Sint-Dionyisus en Sint-Genesius Sint-Denijs. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel  

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2016 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem: 

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

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 13.870,11  10.360,46  -3.509,65  

investeringen 0,00  3.267,00  3.267,00  

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

gemeentelijke toelage 65.133,52  90.203,09  25.069,57 

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

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 31.026,22  31.474,30  448,08  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 31.026,22  31.474,30  448,08  

gemeentelijke toelage 15.088,53  18.974,93 3.886,40  

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

2017 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2015 2016 Verschil 

exploitatie 29.549,76  32.131,89  2.582,13  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 29.549,76  32.131,89  2.582,13  

gemeentelijke toelage 23.693,75  29.391,55  5.697,80  

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

2017 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 18.605,72  22.073,35  3.467,63  



investeringen -12.081,51  0,00  12.081,51  

globaal resultaat 6.524,21  22.073,35  15.549,14  

Gemeentelijke toelage 7.897,41  39.052,32  31.154,91  

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

voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 26.379,58  21.130,29  -5.249,29  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

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

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

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

die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 Verschil 

exploitatie 44.225,89  21.458,09  -22.767,80  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

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

gemeentelijke toelage 59.985,31  37.474,76  -22.510,55  

g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 12 januari 

2017 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2015 2016 verschil 

exploitatie 18.397,70  11.039,44  -7.358,26  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

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

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

 

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 225 en 226 van het 

gemeentedecreet aangaande de oprichting van gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen, o.m. 

het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf als publiekrechtelijke vorm van verzelfstandiging. 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 

van 23 november 2012. 

-  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 

2012. 



Verwijzingsdocumenten 

-  Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2016, volgens BBC en 

volgens vennootschapsboekhouding. 

-  Verslag van de commissaris voor zowel BBC-boekhouding als vennootschapsboekhouding. 

- Verslag d.d. 29 maart 2017 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. 

Motivering 

Op 24 april 2017 kwamen de commissarissen bijeen voor de bespreking van de rekening 2016. 

De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2016 werd door de raad 

van bestuur vastgesteld in zitting van 29 maart 2017. 

Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De jaarrekening 2016 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende 

cijfers: 

Totaal opbrengsten 239.423,20 EUR 

Totaal kosten 188.302,57 EUR 

Over te dragen winst 51.120,63 EUR 

De winst werd op 31 december 2016 overgedragen naar de balans, met als resultaat een positief eigen 

vermogen van 35.893,25 EUR.  Het balanstotaal op 31 december 2016 bedraagt 3.667.524,83 EUR. 

De jaarrekening en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2016 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC 

wordt goedgekeurd met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaarrekening 

2016 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 88.790,93 

   A. Uitgaven 150.632,27 

   B. Ontvangsten 239.423,20 

II. Investeringsbudget (B-A)   

   A. Uitgaven   

   B. Ontvangsten   

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

   A. Uitgaven 90.439,15 

   B. Ontvangsten   

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.648,22 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 65.651,36 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 64.003,14 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 64.003,14 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 
Jaarrekening 

2016 

I. Financieel draagvlak (A-B) 131.020,62 

    

   A. Exploitatieontvangsten 239.423,20 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 108.402,58 



      1. Exploitatie-uitgaven 150.632,27 

      2. Nettokosten van de schulden 42.229,69 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 132.668,84 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 90.439,15 

   B. Nettokosten van schulden 42.229,69 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) -1.648,22 

 

 

 Raadslid dhr. Claude Vanwelden verlaat de vergadering voor behandeling van 

agendapunt 9. 

9.  Goedkeuring jaarrekening 2016 vzw Transfo. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

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

Verwijzingsdocumenten 

- Jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2016. 

- Verslag algemene vergadering vzw Transfo d.d. 29 maart 2017. 

Motivering 

De jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2016 werd door de algemene vergadering 

aangenomen op 29 maart 2017. 

Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De jaarrekening 2016 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 

Totaal opbrengsten 158.878,31 EUR 

Totaal Kosten (-) 178.270,45 EUR 

Belastingen op resultaa(-) 1.872,26 EUR 

Te bestemmen VERLIES -21.264,40 EUR 

Via de resultaatverwerking werd dit te bestemmen verlies op 31 december 2016 overgedragen naar de 

balans, met als resultaat een negatief eigen vermogen van -18.517,96 EUR. 

Het balanstotaal op 31 december 2016 bedraagt 12.908,03 EUR. 

 

 Raadslid dhr. Claude Vanwelden komt de zaal binnen na behandeling van 

agendapunt 9 en neemt verder deel aan de zitting. 



10.  Gaselwest - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering en jaarvergadering van 23 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende Gaselwest: aanduiden van een 

vertegenwoordiger namens de gemeente op de buitengewone algemene vergadering (één 

vertegenwoordiger + één plaatsvervanger). 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Gaselwest van 23 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene vergadering 

(alsook jaarvergadering) in zitting op vrijdag 23 juni 2017 om 11 uur in salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 

Oudenaarde. 

Motivering 

Op 23 juni 2017 vindt de algemene vergadering Gaselwest plaats in salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 

Oudenaarde om 11 uur.  

De agenda ziet eruit als volgt:  

1. Statutenwijzigingen: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte. 

3.  Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016. 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator 

cvba en Fluvius cvba. 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

Financiële gevolgen 

De jaarrekening 2016 van Gaselwest sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: 

Totaal opbrengsten 546.361.052,04 

Totaal kosten 462.262.664,88 

Belastingen op het resultaat (-) 30.472.346,06 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 53.626.041,10 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 11.520.130,09 

Onttrekking aan het eigen vermogen 0,00 



Toevoeging aan de overige reserves (-) 8.719.620,28 

Vergoeding van het kapitaal (-) 44.950.803,65 

Over te dragen WINST 11.475.747,26 

Balanstotaal 2.168.320.135,41 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de  

algemene vergadering, alsook jaarvergadering van Gaselwest op 23 juni 2017: 

1. Statutenwijzigingen: 

a. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

b. Verlenen van machtiging om de beslissing genomen in dit agendapunt bij authentieke akte te doen 

vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 

2.  Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de activiteit warmte. 

3.  Kennisneming verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

5. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris met betrekking tot het boekjaar 2016. 

6. Bekrachtiging van de volmachtverlening inzake bestellingen van Gaselwest aan Eandis System Operator 

cvba en Fluvius cvba. 

7. Statutaire benoemingen. 

8. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord om: 

a. zijn goedkeuring te hechten aan de uitbreiding van de aansluiting van de gemeente/stad tot de activiteit 

warmte bij de opdrachthoudende vereniging Gaselwest;  

b. in het kader van punt a. de beheersoverdracht te verrichten met het oog op de ontwikkeling, het 

aanleggen en de exploitatie van warmtenetten en de levering van al dan niet zelf geproduceerde warmte 

op haar grondgebied in het kader van de doelsomschrijving van de opdrachthoudende vereniging; deze 

beheersoverdracht is steeds herroepbaar zonder recht op schadevergoeding voor de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest of haar deelnemers, onverminderd statutair bepaalde vergoedingen in geval van 

overneming van installaties op basis van de uitoefening van een recht van voorkeur; 

c. ingevolge de beslissingen genomen in de punten a. en b. de aanleg van het warmtenet en de distributie 

van de warmte tot bij de verbruikers toe te vertrouwen aan de netbeheerder Gaselwest die door middel 

van haar exploitatiemaatschappij Eandis System Operator cvba hiervoor een beroep zal doen op haar 

filiaal Warmte@Vlaanderen onder opschortende voorwaarde van de eventueel te nemen beslissing van 

de Belgische Mededingingsautoriteit inzake aanmelding van Warmte@Vlaanderen; 

d. de inbreng die de gemeente/stad gedaan heeft overeenkomstig artikel 9 van de statuten van Gaselwest 

uit te breiden tot de activiteit warmte. 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering en jaarvergadering 

van 23 juni 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 

onderhavig besluit. 

Artikel 4 



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest. 

Artikel 5 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Gaselwest. 

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

vergadering van 23 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014 betreffende aanduiden van een vertegenwoordiger 

op de algemene vergadering. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Figga op datum van 2 mei 2017 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 

vrijdag 23 juni 2017 om 12u in Salons Mantovani te Oudenaarde. 

Motivering 

Op 23 juni 2017 vindt de algemene vergadering van Figga plaats in Salons Mantovani te Oudenaarde. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

2. Jaarrekening 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 

5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

Financiële gevolgen 

De jaarrekening 2016 van Figga sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: 

Totaal opbrengsten 12.037.235,67 

Totaal kosten 481.330,06 

Belastingen op het resultaat (-) 707.093,99 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 10.848.811,62 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 0,00 

Onttrekking aan het eigen vermogen 0,00 

Toevoeging aan de overige reserves (-) 4.263.951,60 

Vergoeding van het kapitaal (-) 6.584.860,02 

Over te dragen WINST/VERLIES 0,00 

Balanstotaal 93.197.007,97 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 



De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

algemene vergadering van Figga op 23 juni 2017: 

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering. 

2. Jaarrekening 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en de commissaris. 

5. Statutaire benoemingen en mededelingen. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 23 juni 2017 

wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit en in 

het bijzonder de jaarrekening 2016 goed te keuren. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Figga. 

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

vergadering van 23 mei 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 betreffende aanduiding van een vertegenwoordiger 

namens de gemeente op de algemene vergadering van Leiedal. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Leiedal op datum van 24 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene 

vergadering op dinsdag 23 mei 2017 om 17u in het stadhuis van Waregem. 

Motivering 

Op 23 mei 2017 vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats in het stadhuis van Waregem. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslag over de activiteiten in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Akteneming voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en stad Menen (Artikel 17 

II statuten Leiedal). 

6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename. 

7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal. 

8. Varia. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

Financiële gevolgen 

De jaarrekening 2016 van Leiedal sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: 



Totaal opbrengsten 18.905.069,11 

Totaal kosten 17.214.927,97 

Belastingen op het resultaat (-) 603.375,67 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 1.086.765,47 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 0,00 

Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) 0,00 

Toevoeging aan de beschikbare reserves (-) 1.086.765,47 

Vergoeding van het kapitaal (-) 0,00 

Over te dragen WINST/VERLIES 0,00 

Balanstotaal 74.334.225,47 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

algemene vergadering van Leiedal op 23 mei 2017: 

1. Verslag over de activiteiten in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur. 

1.2. Verslag van de commissaris-revisor. 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor. 

4. Aanvullende interesse in wederzijdse exclusiviteiten. 

5. Akteneming voordracht bestuurders met raadgevende stem door stad Kortrijk en stad Menen (Artikel 17 

II statuten Leiedal). 

6. Ontslag en benoeming extern deskundige – aktename. 

7. Voorbereiding en timing verlenging termijn Leiedal. 

8. Varia. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 23 mei 2017 

wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit en in 

het bijzonder de statutenwijziging en de jaarrekening 2016 goed te keuren. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Leiedal. 

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

algemene vergadering van 28 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 betreffende goedkeuring agenda en aanduiden van een 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV. 

Verwijzingsdocumenten 



Aangetekend schrijven van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op datum 

van 28 maart 2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 28 juni 2017 

om 18u in het Stadhuis van Kortrijk – Grote Markt 54 te Kortrijk. 

Motivering 

Op 28 juni 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering van WIV plaats in Kortrijk. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 

vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.  

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de 

rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap 

“Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 

0633.606.374 en met btw-nummer BE0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.  

3. Volmacht tot overdracht. 

4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over 

het lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-

revisor.  

6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende 

vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit 

verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is 

vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over 

de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. 

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende instelling na vaststelling dat drie vierden van het aantal 

deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen.  

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening.  

9. Volmacht formaliteiten. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente moet worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

buitengewone algemene vergadering van WIV op 28 juni 2017: 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 

vennootschappen juncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.  

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de 

rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap 

“Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 

0633.606.374 en met btw-nummer BE0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.  

3. Volmacht tot overdracht. 



4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris-revisor met betrekking tot het lopend eboekjaar – Goedkeuring van de jaarreking over het 

lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.  

6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende 

vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit 

verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is 

vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over 

de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. 

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende instelling na vaststelling dat drie vierden van het aantal 

deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen.  

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening.  

9. Volmacht formaliteiten. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

28 juni 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig 

besluit. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan WIV. 

 

 Raadslid mevr. Sabine Poleyn verlaat de vergadering voor behandeling van 

agendapunt 14. 

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

buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

-  Omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende toetreding tot de divisie Aanvullende Diensten 

van FARYS / TMVW (en conform de lopende transitie tot haar rechtsopvolger TMVS). 

Verwijzingsdocumenten 

-  Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 31 maart 2017 met ontwerp van statutenwijziging. 

-  Schrijven van IC TMVW op datum van 31 maart 2017  met uitnodiging tot de (buitengewone) algemene 

vergadering op 30 juni 2017. 

Motivering 

Op 30 juni 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering van IC TMVW plaats. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Statutenwijziging. 

Het mandaat aan de vertegenwoordiger van de gemeente op de algemene vergadering moet eveneens 

worden vastgesteld. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het onderstaande agendapunt, zoals geagendeerd voor de 

buitengewone algemene vergadering van IC TMVW op vrijdag 30 juni 2017: 

1. Statutenwijziging. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 

30 juni 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig 

besluit en in het bijzonder de statutenwijziging goed te keuren. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IC TMVW. 

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

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

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 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. 

-  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, in het bijzonder artikel 25 e.v. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 betreffende oprichten van een overlegorgaan in de zin 

van artikel 25, 1ste lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende deelname aan de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 

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

Motivering 

Bij besluit van 24 oktober 2016 besliste de gemeenteraad om deel te nemen aan een overlegorgaan tot 

oprichting van een dienstverlenende vereniging.  

Een effectieve en een plaatsvervangende vertegenwoordiger werd aangeduid in dat overlegorgaan. 

Het overlegorgaan stelde overeenkomstig artikel 26 van het decreet houdende intergemeentelijke 

samenwerking aan de deelnemende gemeenten een oprichtingsbundel ter beschikking waarin de volgende 

documenten opgenomen zijn:  

i. Een grondige motiveringsnota.  

ii. Een bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan verbonden 

wijze van dienstverlening, en met een beschrijving van de bestuurlijke organisatie van de 

dienstverlenende vereniging  

iii. Een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de bedrijfsopdrachten, 

de financiële structuur en de in te zetten middelen, en de controlemogelijkheden op de uitvoering.  

iv.  Een ontwerp van statuten.  



Bij besluit van 27 maart 2017 gaf de gemeenteraad goedkeuring tot oprichting van de dienstverlenende 

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

de oprichtingsbundel. 

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

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

vertegenwoordigers in deze organen worden aangeduid.  

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

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

als de regionale adviescomités voor services.  

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

vertegenwoordiger aanduiden. 

Schepen Marc Desloovere wordt voorgedragen als lid van de raad van bestuur en lid van het regionaal 

adviescomité voor services van TMVS. 

Raadslid Freddy Van Herpe wordt voorgedragen als vertegenwoordiger en schepen Johan Rollez als 

plaatsvervanger voor de oprichtingsvergadering van TMVS op 30 juni 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist om schepen Marc Desloovere, wonende Luxemburglaan 24 te 8550 Zwevegem, 

voor te dragen als lid van de raad van bestuur van TMVS. 

Artikel 2 

De gemeenteraad beslist om schepen Marc Desloovere, wonende Luxemburglaan 24 te 8550 Zwevegem, 

voor te dragen als lid van het regionaal adviescomité voor services van TMVS. 

Artikel 3 

De gemeenteraad beslist om raadslid Freddy Van Herpe, wonende Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs, aan te 

duiden als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtingsvergadering van TMVS op 30 juni 2017 en 

schepen Johan Rollez, wonende Deerlijkstraat 103 te 8550 Zwevegem, als plaatsvervanger. 

Artikel 4 

De gemeenteraad beslist aan bovengenoemde vertegenwoordigers (art. 3) opdracht te geven om hun 

stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen op de gemeenteraad om uitvoering te geven aan 

het besluit tot goedkeuring te hechten aan het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten 

vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op A-aandelen van TMVS. 

Artikel 5 

De gemeenteraad beslist het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit 

besluit waaronder het onverwijld bezorgen van een afschrift van deze beslissing aan TMVW, Stropstraat 1, 

9000 Gent. 

 

 Raadslid mevr. Sabine Poleyn komt de zaal binnen na behandeling van agendapunt 

15 en neemt verder deel aan de vergadering. 

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

van de interlokale vereniging burensportdienst. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 



Juridische grond 

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 en latere wijzigingen. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2007 betreffende de oprichting interlokale vereniging 

“Burensportdienst” en goedkeuring overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging 

“Burensportdienst”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende goedkeuring verlenging van de overeenkomst 

interlokale vereniging “Burensportdienst”. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening 2016 en jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2017 van de interlokale vereniging 

Burensportdienst. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem participeert aan de interlokale vereniging burensportdienst.  

Overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking en de overeenkomst afgesloten 

tussen de deelnemende gemeenten moet de jaarrekening ter goedkeurig worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

Het jaarverslag 2016 evenals het jaarprogramma 2017 worden ter kennis voorgelegd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De jaarrekening 2016 van de interlokale vereniging Burensportdienst wordt met volgende cijfers 

goedgekeurd: 

Totaal opbrengsten 

2016 

Totaal kosten  

2016 

Saldo  

2016 

Saldo vorig 

boekjaar 

Gecumuleerd saldo 

2016 

13.955,81 13.331,10 624,71 5.851,88 6.476,59 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2016 en het jaarprogramma 2017 van de interlokale 

vereniging Burensportdienst. 

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

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

jongerenverenigingen'. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2011 betreffende Goedkeuring aanpassing reglement 'toelage 

huur, energie en verzekering van jeugdlokalen'. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2011 betreffende Goedkeuring aanpassing reglement 

erkenning en werkingstoelage Zwevegems jeugdwerk. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 april 2013 betreffende Aanpassen reglement 'toelage voor huur, 

energie & verzekering'. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2014 betreffende Goedkeuring aanpassing reglementen 

'toelage voor werking jeugd- en jongerenverenigingen', 'toelage voor werking jeugdateliers', 'toelage voor 

kampen' en 'toelage voor huur, energie en verzekering'. 



Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerp aangepaste criteria ‘groene stekker’. (bijlage 2017-26)   

- Ontwerp van aangepast formulier ‘toelage voor huur, energie en verzekering’. (bijlage 2017-27)  

- Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor de werking van jeugd- en jongerenverenigingen’. (bijlage 

2017-28)   

Situering 

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

We stellen vast dat: 

- de criteria voor de uitreiking van de jaarlijkse ‘Groene stekker’ wat in de vergetelheid zijn geraakt; 

- het toekennen van extra punten voor activiteiten buiten de reguliere werking onder de noemer ‘Doe iets!’ 

herbekeken moet worden ; deze extra punten gaan momenteel vooral naar fuiven; 

- verenigingen met een kleine leidingsploeg moeilijker extra subsidiepunten kunnen sprokkelen door het 

volgen van vorming. 

Advies  

Gunstig advies gemeentelijke jeugdraad in zitting van 10 maart 2017. 

Motivering 

Tijdens het Klein Overleg van de jeugdraad op 10 februari 2017 werden voorstellen tot aanpassing van de 

huidige reglementen geformuleerd. 

Voor wat betreft de energiebesparende maatregelen worden voorstellen gedaan: 

-  Bij de principes in het reglement voor de ‘groene stekker’ wordt toegevoegd dat verenigingen extra punten 

kunnen verdienen door het nemen van energiebewuste initiatieven. 

-  Op het formulier voor het aanvragen van de toelage huur, energie en verzekering wordt een bijkomende 

rubriek gecreëerd waarin de vereniging energiebesparende acties kan aangeven.  Op basis van de 

behaalde punten voor deze acties en de punten voor het indienen van de tellerstanden zal de Groene 

Stekker uitgereikt worden. 

Voor wat betreft het reglement voor jeugd en jongerenvereniging zijn volgende aanpassingen aangewezen: 

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

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

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

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

-  Voor kadervorming krijg je nog steeds 75 punten per aanwezige deelnemer, daarnaast kennen we ook een 

bonus toe op het einde van het werkjaar op basis van het percentage van de totale leidingsploeg dat het 

voorbije werkjaar vorming volgde.   

Er zijn geen wijzigingen aan de huidige budgetten. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het reglement ‘groene stekker’ wordt aangevuld met het principe dat verenigingen extra punten kunnen 

verdienen door het nemen van energiebewuste initiatieven. 

Artikel 2 

Het formulier ‘toelage voor huur, energie en verzekering’ wordt aangevuld met een rubriek waarin de 

vereniging energiebesparende acties kan aangeven. 

Artikel 3 

Het reglement ‘toelage voor werking van jeugd- & jongerenverenigingen’ wordt aangepast: 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89623
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89624
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89625
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89625


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

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

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

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

 Voor kadervorming krijg je nog steeds 75 punten per aanwezige deelnemer, daarnaast kennen we ook 

een bonus toe op het einde van het werkjaar op basis van het percentage van de totale leidingsploeg dat 

het voorbije werkjaar vorming volgde.   

Het aangepaste reglement wordt goedgekeurd met terugwerkende kracht op 1 september 2016, wat 

overeenstemt met de start van het werkjaar van het jeugdwerk. 

Artikel 4 

Een gecoördineerde versie van het reglement ‘groene stekker’ (bijlage 2017-26), het formulier ‘toelage voor 

huur, energie en verzekering’ (bijlage 2017-27) en het reglement ‘toelage voor werking van jeugd- & 

jongerenverenigingen’ (bijlage 2017-28) wordt goedgekeurd en toegevoegd als bijlage bij dit besluit. 

Artikel 5 

Conform artikel 186 van het gemeentedecreet zullen dit reglement en formulier onverwijld gepubliceerd 

worden op de website van het gemeentebestuur Zwevegem, met vermelding van zowel de datum waarop ze 

werden aangenomen als de datum van bekendmaking op de website. 

18.  Opheffen leeszaalreglement en goedkeuren archiefreglement. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking.  

-  Koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en 

het vreemdelingenregister.  

-  Koninklijk Besluit van 5 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het 

verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister. 

-  Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 

van persoonsgegevens. 

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

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 juni 2014 betreffende de goedkeuring van 

een leeszaalreglement. 

- Besluit van de gemeenteraad van 29 september 2014 betreffende goedkeuring leeszaalreglement 

Gemeentepunt.  

Verwijzingsdocumenten 

- Archiefreglement (bijlage 2017-29). 

- Aanvraagformulier voor raadplegen van archiefstukken in het gemeentearchief van Zwevegem (bijlage 

2017-30). 

- Aanvraagformulier voor raadplegen van de bevolkingsregisters van Zwevegem. (bijlage 2017-31)  

- Aanvraagformulier voor het zelf nemen van fotografische opnames (bijlage 2017-32). 

Motivering 

Eind 2014 werd een leeszaalreglement goedgekeurd in de gemeenteraad. Omwille van de duidelijkheid naar 

de gebruikers is het raadzaam om dit leeszaalreglement af te schaffen en te vervangen door een 

archiefreglement. Een leeszaalreglement regelt immers enkel de modaliteiten rond het gebruik van de 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89623
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http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89635
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89636
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89637


leeszaal, terwijl een archiefreglement ook regels opneemt rond de toegankelijkheid en raadpleging van de 

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

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

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het leeszaalreglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 september 2014, wordt opgeheven. 

Artikel 2 

Het archiefreglement (bijlage 2017-29) met bijlagen (bijlage 2017-30) (bijlage 2017-31) (bijlage 2017-32), 

dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

 

 OCMW-voorzitter mevr. Kaat Defoirdt verlaat voor agendapunt 19 de zitting voor de 

verdere vergadering. 

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

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

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

VANDEVELDESTRAAT". 

Bevoegdheid 

-  Decreet van 29 november 2002, houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming 

van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

-  Besluit van de Vlaamse regering, d.d. 23 juli 1997 houdende tot bescherming van de namen van de 

openbare wegen en pleinen. 

- Gemeentedecreet artikel 42 & 43 

Juridische grond 

-  Onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in dat verband verschenen in het 

bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving  

aan de nieuwe straten binnen het geplande woonproject Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met 

ontsluiting naar de Hinnestraat, nl. “AARDAPPELHOEVESTRAAT”, “BOERDERIJSTRAAT” en “JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT”. 

-  Gemeenteraadsbesluit van 18 juli 2016 houdende goedkeuring wegenis en publieke ruimte woonzone 

Losschaert. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Algemeen plan Losschaertproject. 

-  Plan definitieve straatnaamgeving woonproject Losschaert. 

-  Wegenis woonzone Losschaert Fase 1. 

-  Brief familie Vandevelde. 

-  Biografie Joseph Vandevelde uit ‘101 Zwevegemse figuren’. 

-  Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Zwevegem d.d. 3 januari 2017 in functie van 

het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuwe straten binnen het 

geplande woonproject Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met ontsluiting naar de Hinnestraat, nl. 

“AARDAPPELHOEVESTRAAT”, “BOERDERIJSTRAAT” en “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT”. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89629
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89635
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http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/89637


-  (voorafgaandelijk) Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 27 september 

2016. 

-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 26 januari 2017, met verwijzing 

naar het (voor)advies van 27 september 2016 en met een bijkomend voorstel. 

-  Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren betreffende straatnaamgeving 

“AARDAPPELHOEVESTRAAT”, “BOERDERIJSTRAAT” en “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT”, geopend van 6 

januari 2017 tot 6 februari 2017, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

- Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren betreffende straatnaamgeving 

“VANHEMMENS HOEVESTRAAT”, “BOERDERIJSTRAAT” en “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT”, geopend van 

13 maart 2017 tot 13 april 2017, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Situering 

Op vraag van de gemeente Zwevegem ontwikkelt Leiedal het grotendeels onbebouwde binnengebied van de 

gewestweg N391 (Oudenaardsesteenweg), Luipaardstaat, Hinnestraat en de Harelbeekstraat.  

Naast het te realiseren bedrijventerrein De Pluim, waarvoor de straatnaam “PLUIM” reeds definitief werd 

goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 24 oktober 2016, wordt er eveneens een woonproject Losschaert 

gepland binnen dit gebied en dit met ontsluiting naar de Hinnestraat.  

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

De gemeentelijke adviesraad voor Cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht in zitting van 26 januari 2017 

tijdens de gestelde termijn van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 6 februari 2017, waarbij er 

een gunstig advies wordt verleend aan de voorgestelde straatnaamgeving “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT” 

voor de nieuwe straat binnen het geplande woonproject door de Intercommunale Leiedal met ontsluiting op 

de Hinnestraat, waarbij er eveneens verwezen wordt naar het gunstig advies in zitting van 27 september 

2016 voor de straatnaam Boerderijstraat en waarbij VANHEMMENSWEG wordt voorgesteld in plaats van 

Aardappelhoevestraat gezien volgens mondelinge overlevering steeds werd gesproken van “Vanhemmens 

kriere”. 

Motivering 

Voor deze woonzone werd in de gemeenteraad van 18 juli 2016 de wegenis voor de eerste fase 

goedgekeurd.  

De woningen binnen deze eerste fase van de verkaveling, zullen ontsloten worden via een centrale as en 

een pijpenkop (evenwijdig met de centrale as) die via twee hoofdontsluitingen aantakken op de Hinnestraat. 

De centrale as wordt in volgende fase doorgetrokken. 

Aan deze straten dienen er volgens volgende indeling drie straatnamen gegeven te worden: 

straatnaam 1 : eerste hoofdontsluiting samen met de pijpenkop;  

straatnaam 2 : centrale as (met doortrekking);  

en straatnaam 3 : tweede hoofdontsluiting naar de Hinnestraat. 

Voor deze te kiezen drie woonstraten binnen de woonzone Losschaert, is het aangeraden om geen 

straatnamen gerelateerd met Pluim (straatnaam bedrijventerrein) te gebruiken en dit om zoveel mogelijk 

verwarring te vermijden (geen vrachtverkeer in de woonzone). 

Vanuit de Intercommunale Leiedal zijn er enkele voorstellen gegeven, nl. : Aardappelhoevestraat, 

Boerderijstraat, Hofwijk, Loensestraat/wijk. 

Met deze voorstellen werd er reeds een vooradvies gevraagd aan de gemeentelijke adviesraad voor 

cultuurbeleid die in zitting van 28 september 2016 gunstig advies gaf aan het voorstel van straatnaam 

“AARDAPPELHOEVESTRAAT” en “BOERDERIJSTRAAT”. De namen “Hofwijk” en “Loensewijk” werden 

ongunstig geadviseerd. Voor de derde straatnaam werd “Bietenstraat” als alternatief voorstel gegeven. 



Eveneens ontving het gemeentebestuur eind vorig jaar, een schrijven van de Familie Vandevelde (naar 

aanleiding van het Project Leanderhof op de Bekaertsite) met de vraag om een straat te benoemen naar 

(burgemeester) Joseph Vandevelde. Binnen het project Leanderhof werd er evenwel gekozen om namen te 

kiezen verwijzend naar de Firma Bekaert, waardoor de optie om een straat op grondgebied (deelgemeente) 

Zwevegem te benoemen naar (burgemeester) Joseph Vandevelde open blijft. 

De twee hoofdontsluitingen binnen het woonproject, leiden naar elk één locatie van de te slopen hoeves. 

Voor de centrale as werd er door de gemeenteraad principieel beslist om voor een straatnaam te kiezen 

verwijzend naar een persoon met buitengewone verdiensten, zoals (burgemeester) “JOSEPH 

VANDEVELDESTRAAT”. 

Joseph Vandevelde (1919 – 2002), was burgemeester van 1977 tot 1988. (referentie: “101 Zwevegemse 

Figuren”, waarin volgende bepaling werd opgenomen: ”Op 21 januari 1947 kwam hij, op 27-jarige leeftijd, 

voor het eerst in de gemeenteraad en werd tegelijk schepen in opvolging van Joseph Vercruysse, onder 

burgemeester Leon Antoon Bekaert, die zijn vader opvolgde. Hij bleef deze functie van schepen vervullen tot 

31 december 1976. Van 1947 tot 1976 vervulde hij meermaals te taak van dienstdoende burgemeester. In 

1977 werd hij de eerste burgervader van de fusiegemeente Zwevegem en dit tot 1988. Joseph was tevens 

West-Vlaams provincieraadslid van 1954 tot in 1963 en daarna tot 1977 ondervoorzitter van de 

provincieraad.”) (zie biografie Joseph Vandevelde uit ‘101 Zwevegemse figuren’). 

In de gemeenteraad van 19 december 2016 werden bijgevolg de straatnamen “AARDAPPELHOEVESTRAAT”, 

“BOERDERIJSTRAAT” en “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT” principieel goedgekeurd voor de straatnaamgeving 

aan de nieuwe straten binnen het geplande woonproject Losschaert door de Intercommunale Leiedal, met 

ontsluiting naar de Hinnestraat. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 06 januari 2017 tot en met 06 februari 

2017. Tijdens het Openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Tezelfdertijd werd het 

advies aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht in zitting van 26 januari 2017 

tijdens de gestelde termijn van het openbaar onderzoek met datum van sluiting 06 februari 2017, waarbij er 

een gunstig advies wordt verleend aan de voorgestelde straatnaamgeving “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT” 

voor de nieuwe straat binnen het geplande woonproject door de Intercommunale Leiedal met ontsluiting op 

de Hinnestraat, waarbij er eveneens verwezen wordt naar het gunstig advies in zitting van 27 september 

2016 voor de straatnaam Boerderijstraat en waarbij VANHEMMENSWEG wordt voorgesteld in plaats van 

Aardappelhoevestraat gezien volgens mondelinge overlevering steeds werd gesproken van “Vanhemmens 

kriere”. 

Volgens de Onderrichtingen van dhr. gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in verband met het 

geven en spellen van straatnamen, verschenen in het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998, kunnen 

personen pas een straatnaam krijgen als ze overleden zijn en alleen maar als ze blijk hebben gegeven van 

buitengewone verdiensten. Bij een straatnaam naar een persoon wordt de voornaam voluit geschreven en 

worden titels weggelaten (zoals schepen, burgemeester …). De straatnaam dient de aard van de plaats aan 

te geven, en wordt het element –straat, -weg, -laan, -dreef, park, plantsoen, plein enz… achteraan vast 

geschreven en dit naargelang de aard van het goedgekeurde wegentracé. Enkel voor een complex van 

straten of straatjes/pijpenkoppen, dat slechts één naam krijgt, kan een toponiem alleen gebruikt worden. 

Het element straat staat voor een verharde weg tussen huizen in bebouwde kom, weg voor een grotere 

verkeersweg (de traditionele steenwegen), laan voor rechte weg met zekere lengte en breedte en aan beide 

zijden bomen, dreef voor een iets smallere weg naar een kasteel of hoeve met aan beide zijden bomen, 

enz… 

Rekening houdend met deze onderrichtingen wordt het voorstel van de gemeentelijke adviesraad voor 

cultuurbeleid om de eerder voorgestelde straatnaam “Aardappelhoevestraat” te vervangen door 



“VANHEMMENSWEG” verwijzend naar de mondelinge overlevering van de naam ‘Vanhemmens kriere’, dient 

de voorgestelde straatnaam Vanhemmensweg aangepast te worden, daar hier enkel verwezen wordt naar 

de eigenaars/bewoners van de hoeve, een persoon die geen blijk heeft gegeven van buitengewone 

verdiensten en dit voor een straat die geen grotere verkeersweg wordt volgens de verkaveling. Voor de 

straatnaam kan er wel verwezen worden naar de gekende te slopen hoeve die sinds jaar en dag bewoond 

en geëxploiteerd werd door de Familie Vanhemmens en dit voor een verharde weg tussen huizen in 

bebouwde kom, waarbij dan de straatnaam “VANHEMMENS HOEVESTRAAT” kan gegeven worden in 

overeenstemming met de onderrichtingen. 

Naar aanleiding van het voorstel van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid om de straatnaam 

‘Aardappelhoevestraat’ te wijzigen naar ‘Vanhemmensweg’, een afgeleide van Vanhemmenskriere, waarbij er 

na aanpassing volgens de onderrichtingen van dhr. gouverneur, uiteindelijk gekozen werd om de straatnaam 

“Vanhemmens Hoevestraat” als voorstel te kiezen, werd het voorstel met deze nieuwe straatnaam opnieuw 

aan een openbaar onderzoek onderworpen en dit van 13 maart 2017 tot en met 13 april 2017. Tijdens het 

openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. 

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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Artikel 1:  

De straatnaam “VANHEMMENS HOEVESTRAAT” wordt toegekend aan de eerste hoofdontsluiting vanaf 

de Hinnestraat t.h.v. woning nr. 60, met op het einde rechts een pijpenkop. 

Artikel 2:  

De straatnaam “BOERDERIJSTRAAT” wordt toegekend aan de tweede hoofdontsluiting vanaf de 

Hinnestraat t.h.v. woning nr. 14A, met op het einde aan de linkerkant een aftakking naar de bestaande 

woningen Hinnestraat nrs. 26 en 28 (te wijzigen huidig adres). 

Artikel 3:  

De straatnaam “JOSEPH VANDEVELDESTRAAT” wordt toegekend aan de centrale as (gelegen tussen de 

twee vernoemde hoofdontsluitingen vanaf de Hinnestraat) met latere doortrekking. 

 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie:  

De CD&V-fractie wenst zich zeker niet te onthouden voor de benaming Joseph 

Vandeveldestraat, maar het stemgedrag is gemotiveerd door de ongelijke behandeling 

tussen de benaming voor de Vanhemmens Hoevestraat en de Boerderijstraat. 

20.  Goedkeuring planologisch attest horecazaak De Geit. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikelen 4.4.24 tot 4.4.29. 

- Besluit van de Vlaamse regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het 

planologisch attest.  



-  Besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die 

adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

Situering 

Gegevens van de aanvrager 

Voor- en achternaam:   Omer Jean Vander Ghinste 

Naam bedrijf:     Brouwerij Lagae NV 

KBO-nummer:    0405.348.350 

Straat en nummer:   Kwabrugstraat 5 

Postnummer en gemeente:  8510 Bellegem 

Gegevens van het goed waarop dit attest betrekking heeft 

Straat en nummer:    Laatste Oortje 15 

Postnummer en gemeente:  8550 Zwevegem 

Kadastrale perceelsnummers:  1ste afdeling sectie C nrs. 876F en 874C 

Openbaar onderzoek over de aanvraag 

Begindatum:     15 december 2016 

Einddatum:    14 januari 2017 

Ingediende bezwaren:   geen 

Adviezen 

Ruimte Vlaanderen: 

Gunstig advies. Het plan leidt niet tot een andere schaal of merkelijk grotere impact van het bedrijf in 

vergelijking met de huidige en de vergunde toestand. Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan biedt voldoende 

aanknopingspunten voor het plan. 

Departement Landbouw en Visserij: 

Ongunstig advies. Het plangebied situeert zich in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Door de herbevestiging 

wordt de landbouwgrond immers planologisch verankerd. Een herbevestiging betekent niet dat de 

gemeentelijke initiatieven hier niet meer mogelijk zijn, maar projecten moeten de agrarische bestemming wel 

maximaal respecteren. De verantwoording voor de inname van HAG volgens omzendbrief RO/2010/01 moet 

worden aangevuld en dit ten laatste bij het voorontwerp RUP of verzoek tot raadpleging. Het departement stelt 

vast dat een aanzienlijk gedeelte van de bedrijfssite niet, of onvolledig vergund is. Het departement kan niet 

akkoord gaan met de inrichting van de aanliggende weide voor 36 (groene parking) + 24 (overloopparking) 

parkeerplaatsen. De noodzaak is onvoldoende aangetoond. 

Provinciebestuur West-Vlaanderen: 

Gunstig advies wat betreft de bestendiging van de vergunde delen en een ongunstig advies wat betreft de 

uitbreidingsvraag op korte termijn. Volgende argumenten worden aangehaald: 

- Op 24 juni 2016 velde het Hof van Beroep te Gent een vonnis tot herstelvordering (afbraak veranda en 

terras). Het Hof was bij zijn uitspraak van oordeel dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur wel 

degelijk aantoont dat de plaatselijk ordening kennelijk op onevenredige wijze zou worden geschaad bij 

behoud van de veranda en terras. 

- Het bedrijf is niet hoofdzakelijk vergund. De regularisatie van de onvergunde delen kan een mogelijk gevolg 

zijn, maar mag niet het opzet zijn van een planningsproces. 

- Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan omvat een beleidskader voor recazaken (restaurant en café). 

Bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden worden voorzien voor die recazaken (restaurant en café) in het 

buitengebied die een meerwaarde kunnen betekenen voor de bestaande toeristisch-recreatieve structuren. 

De capaciteitsuitbreiding bedraagt in dit geval 50% tot een maximaal volume van 1000 m³. Het regulariseren 

van onvergunde gebouwen wordt gezien als een uitbreiding. De vergunde delen nemen een volume in dat 



net boven 1000 m³ komt. Met toepassing van dit beleidskader is enkel het bestendigen van het vergunde 

volume aanvaardbaar. Een uitbreiding is enkel mogelijk wat betreft een functionele uitbreiding. 

- Het GRS pg. 176 (RD) stelt dat bestaande horecavoorzieningen kunnen blijven bestaan en uitbreiden voor 

zover de ruimtelijke draagkracht hierbij niet overschreden wordt; een gerichte toeristische ontwikkeling staat 

hierbij voorop. De visie van de deelgebieden is hierbij richtinggevend. Bij het deelgebied ‘de open ruimte’ 

staat echter te lezen dat er mogelijkheden worden geboden aan hoevetoerisme en horeca op specifieke 

plaatsen (aansluitend bij kernen, de cultuurhistorische elementen of kruispunten van belangrijke toeristisch-

recreatieve routes). 

Advies van de bevoegde adviescommissie 

Datum: 7 maart 2017 

Samenvatting of conclusie: 

De GECORO adviseert (7 stemgerechtigde leden voor en 3 stemgerechtigde leden tegen) de aanvraag tot 

planologisch attest voor het bedrijf De Geit: 

- Gunstig wat betreft de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie; 

- Gunstig wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn (uitbreidingsbehoefte binnen de 2 jaar) onder 

volgende randvoorwaarden: 

 De buitenbar (houten constructie) dient afgebroken te worden vooraleer een stedenbouwkundige 

aanvraag tot regularisatie van de veranda en het terras kan ingediend worden; 

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

bezoekers van de horecazaak. Het weiland kan echter niet als parking bestemd of ingericht worden. 

Bij het stopzetten van de horecafunctie kan de weide niet langer tijdelijk als parking gebruikt worden; 

 De parking kan in geen geval van enige verharding voorzien worden. Het natuurlijk aspect van de 

weide intact laten; 

 Bij de eerste stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een kwalitatieve en voldoende 

onoverdekte ruime fietsstalplaats voorzien te worden. Deze heeft een grootte van min. 15 plaatsen, is 

gemakkelijk toegankelijk en is afgescheiden van de parkeerruimte van de wagens.  

 Het perceel C874 C uit de aanvraag te halen. Op deze manier blijft “het open landschap” behouden. 

Enkel het perceel C876 F dient behandeld te worden in deze aanvraag. 

- Er is geen uitbreidingsvraag op lange termijn (uitbreidingsbehoefte binnen de 10 jaar). 

Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de plaats waar het gevestigd is 

De bestendiging van horecafunctie en het voorzien van een passende bestemming is verantwoord. 

Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn 

De ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn worden gunstig beoordeeld onder volgende 

randvoorwaarden: 

- De buitenbar (houten constructie) dient afgebroken te worden vooraleer een stedenbouwkundige aanvraag 

tot regularisatie van de veranda en het terras kan ingediend worden; 

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

van de horecazaak. Het weiland kan echter niet als parking bestemd of ingericht worden. Bij het stopzetten 

van de horecafunctie kan de weide niet langer tijdelijk als parking gebruikt worden. De parking kan in geen 

geval van enige verharding voorzien worden. Het natuurlijk aspect van de weide moet intact blijven; 

- Bij de eerste stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een kwalitatieve en voldoende onoverdekte 

ruime fietsstalplaats voorzien te worden. Deze heeft een grootte van min. 15 plaatsen, is gemakkelijk 

toegankelijk en is afgescheiden van de parkeerruimte van de wagens.  

Standpunt met betrekking tot de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn 

Er zijn geen ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn voorzien.  



Standpunt met betrekking tot de opmaak of wijziging van de plannen van aanleg of ruimtelijke 

uitvoeringsplannen. 

Art. 4.4.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht het gemeentebestuur om binnen het jaar 

na de afgifte van een positief planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplan op te 

maken, op straffe van onmogelijkheid om nog ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig te aanvaarden voor 

een ander bedrijf of voor een nieuw bedrijventerrein totdat alsnog voldaan is aan voormelde plicht.  

Voor de horecazaak ‘De Geit’ dient een gemeentelijk RUP opgemaakt te worden ter bestendiging en 

herbestemming van de site conform de uitbreidingsbehoeften op korte termijn onder voormelde 

voorwaarden.  

Motivering 

Hoofdzakelijk vergund 

Art. 4.1.1 7° a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat een bedrijf hoofdzakelijk vergund is indien 

de voor de normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund of vergund geacht zijn, ook wat de 

functie betreft. Er dient vastgesteld te worden dat er op 13 mei 1977 een vergunning werd afgeleverd voor het 

verbouwen van een bestaande fermette tot café-restaurant. Binnen deze vergunning werd de voor de normale 

bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund waardoor op de site een restaurant kan uitgebaat worden. 

De vergunde delen zijn voldoende groot om een restaurant in uit te baten. De onvergunde veranda die men 

wenst te regulariseren heeft slechts een kleine oppervlakte (40 m²) t.o.v. de vergunde delen (249 m²).Bijgevolg 

dient geoordeeld te worden dat de horecazaak hoofdzakelijk vergund is. Het advies van Ruimte Vlaanderen 

treedt dit bij. 

Uitbreiding horecazaak 

Bij de beoordeling moet vertrokken worden van de vergunde toestand. De niet-vergunde delen moeten 

beschouwd worden als niet bestaand en de aanvraag betreft bijgevolg een uitbreiding van de vergunde delen. 

Er moet geoordeeld worden of deze beperkte uitbreiding toegelaten kan worden. Het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan pg. 176 (RD) stelt dat bestaande horecavoorzieningen kunnen blijven bestaan en uitbreiden voor 

zover de ruimtelijke draagkracht hierbij niet overschreden wordt; een gerichte toeristische ontwikkeling staat 

hierbij voorop. De visie van de deelgebieden is hierbij richtinggevend. Bij het deelgebied ‘de open ruimte’ staat 

te lezen dat er mogelijkheden worden geboden aan hoevetoerisme en horeca op specifieke plaatsen 

(aansluitend bij kernen, de cultuurhistorische elementen of kruispunten van belangrijke toeristisch-recreatieve 

routes). Het advies van Ruimte Vlaanderen geeft aan dat de aanvraag in overeenstemming is met het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit wordt bijgetreden omdat de horecazaak de toeristisch-recreatieve 

infrastructuur ondersteunt en omdat de ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt. De horecazaak is 

gelegen langs een route van het fietsknooppuntennetwerk en door zijn landelijke ligging heeft het een belangrijk 

aandeel fietsers die er halt houden (cfr. aanvraag pg. 16). Om deze reden dient een kwalitatieve en voldoende 

ruime fietsstalplaats voorzien te worden. Deze heeft een grootte van min. 15 plaatsen, is gemakkelijk 

toegankelijk en is afgescheiden van de parkeerruimte van de wagens. Door de landschappelijke integratie en het 

beperkt aantal couverts kan geoordeeld worden dat de ruimtelijke draagkracht niet overschreden wordt. De 

aanvraag op korte termijn is het maximaal toelaatbare. Om deze reden dient de onvergunde buitenbar 

afgebroken te worden.  

Landschappelijke integratie 

De onvergunde veranda en het terras schaden de goede ruimtelijke ordening niet. De veranda heeft een 

beperkte oppervlakte (ca. 40 m²). Het betreft eveneens een beperkte uitbreiding t.o.v. de aanwezige gebouwen 

(vergunde oppervlakte gebouwen 249 m²). De veranda heeft een beperkte bouwhoogte van 4,01 m. Hij is 

opgetrokken in dezelfde landelijke bouwstijl en sluit onmiddellijk aan op de bestaande bebouwing. Bijgevolg kan 

geoordeeld worden dat de landschappelijke impact van de veranda beperkt is. Het terras bevindt zich in een 



aangelegde tuin. Deze omvat voldoende groenelementen en volwassen bomen waardoor het geheel 

landschappelijk geïntegreerd is. De bezettingsgraad van de tuin blijft rekening houdende met het terras beperkt.  

Parkeergelegenheid 

Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen wordt in de aanvraag uitgegaan van het maximaal aantal 

couverts (80 binnen + 40 buiten). Dit lijkt een overschatting. Bij slecht weer wordt enkel het restaurant 

binnen gebruikt. Bij mooi weer wordt ook het terras buiten gebruikt maar zullen minder mensen binnen 

eten. Bijgevolg is het beter rekening te houden met een maximum van 80 couverts. Indien 90% van de 

bezoekers met de wagen komen en rekening houdende met gemiddeld 2 bezoekers per wagen leidt dit tot 

een parkeernood van 36 wagens + 6 parkeerplaatsen voor personeel. De bestaande verharde parkeerruimte 

rondom het gebouw is onvoldoende. Het is echter vanuit planologisch oogpunt (inname agrarisch gebied) en 

vanuit ruimtelijk oogpunt (inrichting parking in samenhangend landbouwgebied) niet wenselijk een parking 

in te richten in het weiland. Vermits deze parkeernood zich enkel voordoet op een beperkt aantal tijdstippen 

(bvb. weekends), is het wenselijker de weide in te zetten als overloopparking (ca. 35 wagens) zonder dat 

deze een specifieke bestemming of inrichting krijgt als parking. Op deze manier kan de parkeerbehoefte op 

piekmomenten opgevangen worden. De parking staat in functie van de horecazaak. Indien de functie van de 

horecazaak stopt, kan het weiland niet langer tijdelijk gebruikt worden als parking.  

Inname herbevestigd agrarisch gebied 

De omzendbrief RO/2010/01 m.b.t. de inname van herbevestigd agrarisch gebied vermeldt het volgende: 

“Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van 

een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde 

planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Afwijken van dat 

algemeen uitgangspunt kan enkel mits uitdrukkelijke en grondige motivatie door de initiatiefnemer (bv. 

omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt ruilgebied voor te stellen, omdat mogelijke ruilgronden reeds 

belast zijn met uitbatingsbeperkingen tengevolge maatregelen inzake natuurbeheer of omdat het om een 

plan gaat dat enkel gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde 

toestand...).” 

In dit geval dient perceel 876f niet planologisch gecompenseerd te worden aangezien op dit perceel in 1977 

een vergunning werd afgeleverd voor het verbouwen van een bestaande fermette tot café-restaurant. Door 

de randvoorwaarde op te nemen dat het weiland (perceel 874c) niet als parking kan ingericht worden, dient 

dit perceel niet herbestemd te worden. Hierdoor vervalt eveneens de noodzaak tot planologische 

compensatie. Het perceel uit de aanvraag halen zoals het advies van de GECORO stelt, is juridisch niet 

mogelijk. Door de geformuleerde randvoorwaarden worden echter geen bijkomende mogelijkheden 

gecreëerd voor dit perceel. 

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, Yves Goemaere, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart 

Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche) 

Artikel 1 

De gemeenteraad bevestigt de bestendiging van de horecafunctie op de site en oordeelt dat het voorzien 

van een passende bestemming verantwoord is. 

Artikel 2 



De gemeenteraad levert een positief planologisch attest af aan Brouwerij Lagae NV, Kwabrugstraat 5 te 

8510 Bellegem voor de horecazaak De Geit, Laatste Oortje 15 te 8550 Zwevegem, voor wat betreft de 

gevraagde ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn onder volgende voorwaarden: 

 De buitenbar (houten constructie) dient afgebroken te worden vooraleer een stedenbouwkundige aanvraag 

tot regularisatie van de veranda en het terras kan ingediend worden; 

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

van de horecazaak. Het weiland kan echter niet als parking bestemd of ingericht worden. Bij het stopzetten 

van de horecafunctie kan de weide niet langer tijdelijk als parking gebruikt worden. De parking kan in geen 

geval van enige verharding voorzien worden. Het natuurlijk aspect van de weide moet intact blijven; 

 Bij de eerste stedenbouwkundige vergunningsaanvraag dient een kwalitatieve en voldoende onoverdekte 

ruime fietsstalplaats voorzien te worden. Deze heeft een grootte van min. 15 plaatsen, is gemakkelijk 

toegankelijk en is afgescheiden van de parkeerruimte van de wagens.  

Artikel 3 

Het planologisch attest zal verder uitgewerkt worden in het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).  

Artikel 4 

Dit besluit zal overeenkomstig de vigerende regelgeving onmiddellijk per aangetekende zending worden 

overgemaakt aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. 

 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie: 

De CD&V-fractie zal zich onthouden omwille van de inhoud van een verschenen 

krantenartikel = het desavoueren van de Gemeenteraad. 

 

 Raadslid dhr. Davy Nys verlaat de vergadering voor behandeling van agendapunt 

21. 

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

arduindorpels in OC De Brug. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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.  

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-17-17 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

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

De Brug. Een duurzame oplossing is het bekleden van de bestaande dorpels met een aluminium plooiwerk. 

Er zijn al een paar raamdorpels zo uitgevoerd en dit lijkt het probleem op te lossen. Voor deze opdracht 

werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-17 opgemaakt met een totale raming van 

8.500,00 euro excl. btw of 9.800,50 euro incl. deels 6 %, deels 21 % btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 

6% en 21 % 

btw verlegd 

2017 IE-OB 070502 221007 - 9.800,50 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het bekleden van arduindorpels in OC De Brug, conform 

opdrachtdocumenten pr-cbo-17-17, opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale 

raming van 8.500,00 euro excl. btw of 9.800,50 euro incl. deels 6 %, deels 21 % btw verlegd. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070502 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

 

 Raadslid Davy Nys komt de zaal binnen na behandeling van agendapunt 21 en 

neemt verder deel aan de vergadering. 

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

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

machinezaal en ketelzaal - fase: verwarming pompenzaal. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 



-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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 24 april 2006 betreffende principiële goedkeuring tot het uitvoeren van 

algemene renovatie – en herinrichtingswerken in de site “Transfo” Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, 

Deel a: restauratie machinezaal en ketelzaal. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2006 betreffende goedkeuring van de procedure, 

lastenboek en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper met als doel het uitvoeren van 

algemene renovatie- en herinrichtingswerken in de site “Transfo”, Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, Deel 

a: restauratie machinezaal en ketelzaal. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2007 betreffende goedkeuring 

aanstelling ontwerper zijnde Tijdelijke vereniging RCR & Coussée & Goris Architecten bvba, 

Molenaarsstraat 111/25 te 9000 Gent met als doel het uitvoeren van algemene renovatie- en 

herinrichtingswerken in de site “Transfo”, Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, Deel a: restauratie 

machinezaal en ketelzaal. 

Verwijzingsdocumenten 

- Bestek 7636. 

- Raming. 

- Plannen. 

Motivering  

Door de stijgende lijn van de verhuringen in de pompenzaal Transfo, is het aangewezen om verwarming in 

deze zaal te voorzien. 

Voor deze opdracht werd door ontwerper, Coussée & Goris Architecten bvba bestek 7636 opgemaakt met 

een totale raming van 44.671,66 euro excl. btw of 54.052,71 euro incl. 21 % btw verlegd, waarbij 

voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 21 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 070501 228007 AC 6.6.1.05 54.052,71 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 



EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in 

de site Transfo te Zwevegem - Deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal - fase: verwarming pompenzaal, 

conform bestek 7636, opgemaakt door Coussée & Goris Architecten bvba te Gent, met een totale raming 

van 44.671,66 euro excl. btw of 54.052,71 euro incl. 21 % btw verlegd. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070501 – AR 228007 – AC 

6.6.1.05 van het investeringsbudget 2017. 

Artikel 4 

Een afschrift van dit uittreksel wordt bezorgd aan de ontwerper. 

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

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

Restauratie van de gevels van het Nieuw Transfogebouw. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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 februari 2008 betreffende principiële goedkeuring voor het aanstellen 

van een ontwerper met als doel het uitvoeren van restauratiewerken aan de gevels van het nieuw 

Transfogebouw gelegen Paul Ferrardstraat 15 te 8550 Zwevegem. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2009 betreffende goedkeuring 

gunning aanstelling ontwerper, zijnde Coussée en Goris Architecten bvba, Molenaarsstraat 111 bus 25 te 

9000 Gent, tegen een ereloontarief van 10,9 %. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2017 betreffende goedkeuring ontwerp met vaststeling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de gevels van het nieuw Transfogebouw op site 



Transfo Zwevegem – restauratiedossier VIII, met een totale raming van 1.034.527,86 euro excl. btw of 

1.251.778,71 euro incl. btw. 

Verwijzingsdocumenten 

- Bestek. 

- Plannen. 

- Raming. 

Motivering  

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

verkregen worden met volgende lastenverdeling : 80 % ten laste van het Vlaams gewest en 20 % ten laste 

van de gemeente. Aan de ontwerper werd gevraagd om het dossier RD VIII te herwerken in functie van de 

nieuwe bestemming van dit gebouwgedeelte, hetgeen enkele kleine aanpassingen met zich meebrengt.  

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

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

restauratief gedeelte).  

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2017 IE-OB 070501 228007 AC 6.6.1.05 1.250.959,25 euro 

Gunningsprocedure 

Open aanbesteding. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het aangepast ontwerp met bepaling gunningswijze voor het uitvoeren van 

renovatie- en herinrichtingswerken in site Transfo te Zwevegem - RDVIII : Restauratie van de gevels van het 

Nieuw Transfogebouw met een totale raming van 1.033.850,62 euro excl. btw, waarvan 984.493,46 euro 

excl. btw in aanmerking komt voor de berekening van premies (= restauratief gedeelte), conform het bestek 

opgemaakt door Coussée & Goris. 

Artikel 2 

Na goedkeuring van de aanvraag wijziging lijst goedgekeurde werken door het ministerie van de Vlaamse 

overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed zal deze opdracht gepubliceerd worden en gegund bij wijze van 

open aanbesteding. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070501 – AR 228007 – AC 

6.6.1.05 van het investeringsbudget 2017. 

Artikel 4 

Coussée en Goris Architecten bvba wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

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

dakherstellingswerken in Theatercentrum Zwevegem. 

Bevoegdheid 



Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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.  

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-17-19 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

De dakgoten van de theaterzaal zijn dringend aan herstelling toe. Er zijn recentelijk waterinsijpelingen 

geweest. Bijgevolg is het aangewezen om deze goten te vernieuwen en op te frissen. Voor deze opdracht 

werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-19 opgemaakt met een totale raming van 

21.100,00 euro excl. btw of 25.531,00 euro incl. 21 % btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht 

te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 21 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 070500 221007 25.531,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van dakherstellingswerken in 

Theatercentrum Zwevegem conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-19, opgemaakt door publieke ruimte 

dienst gebouwen met een totale raming van 21.100,00 euro excl. btw of 25.531,00 euro incl. 21 % btw 

verlegd. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 



De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070500 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

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

zitmaaiers ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-rdv-17-02 opgemaakt door publieke ruimte. 

Motivering  

Momenteel wordt er met een TORO van 180 cm en een JOHN DEERE van 320 cm gemaaid. 

Beide zitmaaiers zijn 8 jaar oud en hebben ca. 2500 u. op de teller en zijn dit jaar opgenomen in de MJP 

voor vervanging.  

In het najaar van 2016 en voorjaar 2017 werden verschillende types zitmaaiers getest in kader van de 

vervanging van onze huidige zitmaaiers voor de grote terreinen. Tijdens deze testen werd er vooral gelet op 

wendbaarheid, werksnelheid, flexibele hoogte instelling, maaioppervlak en maaien onder moeilijke 

omstandigheden (nat, lang gras,…). 

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

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

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

Via huidige opdracht worden 2 zitmaaiers aangekocht met een werkbreedte van ca. 180 cm, aandrijving en 

besturing via de 4 wielen.  

Voor deze aankoop werden opdrachtdocumenten pr-rdv-17-02 opgemaakt door dienst publieke ruimte met 

een raming van 102.245,00 euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt om de opdracht te gunnen bij 

middel van onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. De dienst publieke ruimte zal uiteindelijk een 

keuze maken uit de beste alternatieven op basis van de gunningscriteria. 

Financiële gevolgen 



Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Raming incl. btw  

2017 IE-OB 011905 243000 102.245,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan opdrachtdocumenten pr-rdv-17-02 voor de aankoop van 2 grote zitmaaiers 

ten behoeve van dienst publieke ruimte Zwevegem met een totale raming van 84.500,00 euro excl. btw of 

102.245,00 euro incl. btw. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure met gunningscriteria. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 011905 – AR 243000 van het 

budget 2017. 

26.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 24 april 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt gesloten om 22.14 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


