
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2017 

 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

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

Luc Vanassche, schepenen; 

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; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter. 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur. 

 

De gemeenteraad start met een minuut stilte n.a.v. het overlijden van raadslid Eric Françoys. 

 

 

1.  Kennisname rapportering klachten en meldingen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 & 43. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet art. 197 & 198. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 betreffende goedkeuring van het reglement voor 

klachtenbehandeling. 

Verwijzingsdocumenten 

Rapport van de klachten en meldingen voor het jaar 2016. (bijlage 2017-23) 

Motivering 

Op 24 september 2007 keurde de gemeenteraad een klachtenreglement goed. Overeenkomstig artikel 9 van 

het reglement brengt de klachtencoördinator jaarlijks een verslag uit aan de gemeenteraad over de klachten 

van het afgelopen werkingsjaar.  

Het gemeentebestuur Zwevegem gaat uit van het standpunt om de meldingen niet los te koppelen van de 

klachten, aangezien meldingen kunnen leiden tot klachten en het kennen van meldingen de klachten kunnen 

voorkomen. Het rapport bevat dus zowel meldingen als klachten. 

BESLUIT 

Enig artikel 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88383


De gemeenteraad neemt akte van de rapportering van de klachten- en meldingenbehandeling 2016. (bijlage 

2017-23) 

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

Bevoegdheid 

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

- Gemeentedecreet artikel 145. 

Juridische grond 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

algemeen retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

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

retributiereglement 2014-2019. 

Verwijzingsdocumenten 

Gecoördineerde versie van het algemeen gemeentelijk retributiereglement 2014-2019. (bijlage 2017-24) 

Motivering 

Het inschrijvingstarief voor officiële leerlingen van de kunstacademie wordt bepaald door de Vlaamse 

Regering. De Vlaamse Regering heeft de tarieven opgetrokken van 63 naar 65 euro. Gezien de gemeente 

Zwevegem 65 euro inschrijvingsgeld vraagt, moet dit bedrag dus integraal worden doorgestort naar de 

Vlaamse Overheid. Met de aanpassing van het algemeen retributiereglement kan 3 euro administratiekost 

voor de gemeente worden aangerekend, bovenop het vastgelegde tarief.  

Hoofdstuk 25 ‘Kunstacademie Zwevegem’ in het algemeen retributiereglement wordt aldus vervangen door: 

Inschrijvingsgeld 

 Officiële leerlingen, alle categorieën: inschrijvingstarief zoals bepaald door de Vlaamse Regering + 

3,00 euro administratiekost; 

 Vrije leerlingen Koor: 68,00 euro inclusief 3,00 euro administratiekost; 

 Vrije leerlingen andere richtingen: zelfde tarief als officiële leerlingen uit dezelfde categorie + 3,00 

euro administratiekost; 

Leerlingen met een MiA-Uitpas betalen 20% van het vastgestelde tarief. 

De categorieën zijn decretaal vastgelegd door het Vlaams Parlement. 

Uitgeversrechten (muziek) 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88383
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88383
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88385


 SEMU: tarief zoals bepaald door SEMU. 

Andere 

 Huur instrument: 50,00 euro per schooljaar; 

 Schetsblok: 4,00 euro; 

 Agenda: 2,00 euro. 

 Huidig tarief Nieuw tarief 

-18 jaar 65,00 euro 68,00 euro 

-18 jaar met korting 45,00 euro 45,00 euro 

Tussen 18-25 jaar 126,00 euro 132,00 euro 

+25 jaar 301,00 euro 310,00 euro 

+25 jaar met korting 126,00 euro - 

SEMU 8,90 euro 9,10 euro 

SEMU met korting 5,10 euro 5,20 euro 

Huur instrument 50,00 euro 50,00 euro 

Schetsblok 4,00 euro 4,00 euro 

Agenda 2,00 euro 2,00 euro 

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 aanpassingen aan hoofdstuk 25 van het algemeen retributiereglement - initieel goedgekeurd in zitting 

van de gemeenteraad van 17 december 2013 voor een termijn van zes jaar, vanaf 1 januari 2014 en 

eindigend op 31 december 2019 en reeds in diverse zittingen van de gemeenteraad aangepast - worden 

goedgekeurd. 

Artikel 2 

Een gecoördineerde versie van het retributiereglement, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt 

goedgekeurd. (bijlage 2017-24) 

Artikel 3 

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

toezichthoudende overheid, overeenkomstig artikel 253 van het gemeentedecreet. 

Motivering stemgedrag CD&V :  

De fractie stemt tegen om consequent te blijven met eerder stemgedrag over de 

retributie op het inschrijvingsgeld.  

3.  Omslag brandweerkosten. - Definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de 

brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42. 

Juridische grond 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88385


- Wet van 31.12.1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen 

beperken artikel 10. 

-  Gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, artikel 42 par. 1, 57 par. 3, 9° 

en 193. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 januari 2017 betreffende voorstel definitieve afrekening forfaitaire 

bijdragen brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012. 

Verwijzingsdocumenten 

Brief federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken dd. 20 maart 2017 betreffende omslag brandweerkosten 

– definitieve afrekening forfaitaire bijdrage in de kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

Motivering 

Op 23 januari 2017 oordeelde de gemeenteraad dat het voorstel van afrekening van de forfaitaire bijdragen 

brandweer voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 integraal en manifest onwettig is. De gemeenteraad 

adviseerde de afrekening ongunstig. Het besluit van de gemeenteraad werd per aangetekend schrijven ter 

kennis gebracht aan de provinciegouverneur. 

Bij aangetekende brief van 20 maart 2017 ontvangen op het gemeentepunt op 21 maart 2017, werd aan de 

gemeente een besluit van de provinciegouverneur betekend van 17 maart 2017 waarin, blijkens het 

beschikkend gedeelte, werd beslist als volgt: 

“Art.1: De voorlopige staten van de afrekening van de brandweerkosten voor de jaren 2011 en 2012 zoals 

overgemaakt bij gemotiveerde brief van 19 december 2016 aan de bij de omslag betrokken 

gemeentebesturen worden hierbij bevestigd. 

Art.2: Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken met het 

oog op de goedkeuring waarvan sprake in artikel 10 § 5 van de wet van 31 december 2013 betreffende de 

civiele bescherming. 

Art.3: Een afschrift van dit besluit wordt ter kennis gebracht van de betrokken gemeentebesturen, die op 

grond van artikel 10 § 3 van de wet van 31 december 1963 betreffend de civiele bescherming over een 

termijn van 40 dagen beschikken om hun akkoord over te maken.” 

De gouverneur motiveert zijn besluit van 17 maart 2017, samengevat, als volgt: 

- Voor wat de bepaling van het aandeel van de in aanmerking komende kosten ten laste van de 

gemeenten-groepscentra betreft, is hij van oordeel dat de berekening wettelijk en billijk is omdat ze door 

de minister werd goedgekeurd. 

- Verder parafraseert de gouverneur zijn eerdere beslissing van 19 december 2016 die aan de beslissing 

van de gemeenteraad van 23 januari 2017 ten grondslag lag. 

- Wat betreft het ontbreken van concrete berekeningscijfers in zijn beslissing van 19 december 2016 meent 

de gouverneur dat de gemeente maar ter plaatse het dossier had moeten komen inzien of er een kopie 

van hebben gevraagd.  De gouverneur stelt letterlijk “De omvang van het dossier laat niet toe dit op 

enigerlei wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de bestuurshandeling 

hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 

- De gouverneur verwijst ook naar het hierna vermelde arrest van het Grondwettelijk Hof. 

De stad Ieper heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring van art. 14 

van de wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen binnenlandse zaken (B.S. 30 november 

2015) luidend als volgt: 

“Artikel 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, wordt aldus uitgelegd 

dat de wijzigingen die werden ingevoerd in de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele 

bescherming door de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 worden 

toegepast vanaf hun datum van inwerkingtreding, zijnde 17 februari 2013, op de beslissingen die de 



provinciegouverneurs genomen hebben met betrekking tot de definitieve verdeling van de in aanmerking 

komende kosten gemaakt door de gemeenten-groepscentra sinds 1 januari 2006.” 

De stad Harelbeke is in deze zaak tussengekomen.   

In deze procedure heeft het Grondwettelijk Hof op 17 februari 2017 een uitspraak gedaan. Het 

Grondwettelijk Hof heeft het beroep tot nietigverklaring verworpen. 

Het arrest van het Hof is niet te begrijpen. 

Het Hof is nu van oordeel dat de wetswijziging van 14 januari 2013 altijd tot doel heeft gehad om bijdragen 

te kunnen vaststellen en innen vanaf 2006, daar waar het Hof in een procedure tegen de wet van 14 januari 

2013 in een arrest van 19 september 2014 stelde dat de wet niet strijdt met het rechtszekerheidsbeginsel 

omdat – volgens het Hof – de wet pas tien dagen na zijn bekendmaking van kracht werd.   

Nu art. 14 van de wet van 9 november 2015 precies werd gestemd om de federale overheid toe te laten er 

zich van te bedienen in hangende procedures die expliciet vertrokken van de niet-retroactieve werking van 

de wet van 14 januari 2013 kan niet anders dan worden besloten dat art. 14 van de wet van 9 november 

2015 wél een onterechte retroactieve werking heeft. 

Tegen het arrest van het Grondwettelijk Hof staat geen rechtsmiddel open. 

Het arrest laat echter wel de argumentatie op grond van o.a. een gebrekkige motivering onverlet. 

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 9 maart 2017 in de zaak van de stad Menen en de gemeenten Kuurne, 

Zwevegem en Anzegem tegen de Belgische Staat aan deze laatste verbod opgelegd om, tot zolang er geen 

eindarrest is geveld, voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 enige bijdrage in de kosten van de 

brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van deze stad en gemeenten op grond van art. 10 

van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 

Het verbod van afname in het tussenarrest geldt tot het eindarrest in deze burgerlijke procedure. Intussen 

moet ook de Raad van State nog arrest vellen over de betwiste definitieve afrekeningen. 

Blijkens art. 10 par. 3 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming beschikt de 

gemeenteraad nu, aansluitend aan de beslissing van de gouverneur over de jaren 2011 en 2012, over een 

termijn van 40 dagen om al dan niet zijn akkoord te hechten aan de definitieve afrekening van de forfaitaire 

bijdragen brandweer. 

Het college van burgemeester en schepenen stelt de gemeenteraad voor zich andermaal niet akkoord te 

verklaren op volgende gronden. 

De gouverneur erkent in zijn beslissing, minstens impliciet de toepasselijkheid van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.   

Uiteraard moet deze wet dan ook correct worden toegepast. Dit is, noch in het besluit van 19 december 

2016, noch in het besluit van 17 maart 2017, het geval.  Telkens wordt de wet geschonden. 

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat in het besluit van de gouverneur geen enkele repliek kan worden 

gevonden op het argument van de gemeenteraad nopens het onwettig karakter van de beslissingen van de 

gouverneur over de jaren 2011 en 2012 nu deze beslissingen steunen op een brief van de minister van 

Binnenlandse Zaken die zelf onwettig is doordat hij buiten het wettelijk kader en in strijd met de 

bevoegdheid van de wetgever bij de berekening na te leven voorwaarden toevoegt. Beslissingen die steunen 

op een onwettige grondslag kunnen onmogelijk afdoende gemotiveerd zijn zoals de wet van 29 juli 1991 

nochtans vereist. 

Evenmin is in het besluit van de gouverneur van 17 maart 2017 enig formeel verwoord motief te vinden 

waarom, in strijd met de formele tekst van art. 10 par. 3 van de wet van 31 december 1963, enkel rekening 

zou dienen te worden gehouden met het bevolkingscijfer en het kadastraal inkomen. Nergens wordt in het 

besluit aangegeven hoe en waarom lokale en regionale omstandigheden niet mee in rekening moeten 

worden gebracht. Op die wijze is het besluit van de gouverneur van 17 maart 2017 andermaal niet afdoende 



gemotiveerd. Het besluit geeft immers niet formeel aan hoe in casu lokale en regionale omstandigheden niet 

relevant zouden kunnen zijn. 

De argumentatie van de gouverneur onder 3.4. van zijn besluit van 17 maart 2017 kan evenmin worden 

gevolgd. 

De gouverneur is blijkbaar van oordeel dat in casu in zijn beslissingen geen concrete berekeningen of 

concrete berekeningscijfers zouden moeten worden opgenomen – minstens ook niet uit eigen beweging 

zouden moeten worden bijgevoegd en gekoppeld aan het besluit  - omdat “de omvang van het dossier … 

niet toe (laat) dit op enigerlei wijze mee te sturen met het voorstel, waardoor de motivering van de 

bestuurshandeling hierdoor dan ook niet werd aangetast”. 

Naar het oordeel van de gouverneur zorgt het recht op passieve openbaarheid ingevolge de wet van 11 april 

1994 betreffende de openbaarheid van bestuur er ook voor dat in casu de wet van 29 juli 1991 niet kan 

worden geschonden. 

Dergelijke redenering raakt echter kant noch wal. 

De wet van 29 juli 1991 en de wet van 11 april 1994 zijn twee naast elkaar staande wetten die elk een 

afzonderlijk (grond)recht verder uitvoeren/instellen.   

Daarmee is echter nog niet gezegd dat de mogelijkheid die zou bestaan in de ene wet (de mogelijkheid 

inzage en afschrift te vragen van stukken in het kader van de wet van 11 april 1994), de administratieve 

overheid (hier de gouverneur) zou ontslaan van de naleving van de formele motiveringsverplichting 

voorgeschreven door de andere wet (de wet van 29 juli 1991). 

Artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 stelt op limitatieve wijze de vier uitzonderingsgronden voor de formele 

motivering: de uitwendige veiligheid van de Staat, de verstoring van de openbare orde, de vereiste eerbied 

voor het privéleven en de zwijgplicht.   

Nergens leest men echter in deze limitatieve lijst dat de mogelijke toepasbaarheid van de wetgeving 

openbaarheid van bestuur de formele motiveringsverplichting opgenomen in de wet van 29 juli 1991 buiten 

werking zou stellen. Nochtans is het dat wat de gouverneur in zijn argumentatie stelt. 

Nochtans echter is de rechtsleer het erover eens dat de uitzonderingen uit de wet van 29 juli 1991 limitatief 

zijn, niet kunnen worden aangevuld en restrictief moeten worden geïnterpreteerd (zie bv. I. OPDEBEECK en 

A. COOLSAET, “Formele motivering van bestuurshandelingen”, Administratieve rechtsbibliotheek, die Keure, 

2013, p. 92, nr. 23).  De redenering van de gouverneur strijdt met dit principe aangezien de gouverneur, op 

een totaal onwettige wijze, een bijkomende uitzonderingsgrond toevoegt. De toepasselijkheid van de wet 

van 11 april 1994 zou namelijk het bestuur ontslaan van de naleving van de wet van 29 juli 1991. Uiteraard 

is dit, zoals hiervoor aangetoond, niet het geval. 

De gouverneur vindt in zijn argumentatie ook nog een tweede bijkomende en onwettige uitzondering op de 

wet van 29 juli 1991 uit, met name dat in omvangrijke (en ingewikkelde) dossiers concrete berekeningen en 

cijfers geen deel uitmaken van de formele motivering van een te nemen beslissing.   

Dergelijke redenering strijdt vooreerst, opnieuw, met het limitatief karakter van de uitzonderingsbepalingen 

van art. 4 van de wet van 29 juli 1991. 

Bovendien staat dergelijke redenering ook haaks op de vereiste van art. 3 van de wet van 29 juli 1991 

waaruit blijkt dat de motivering “afdoende” dient te zijn.   

Het begrip “afdoende” houdt precies in dat bij beslissingen die aan de wet formele motivering onderworpen 

zijn, de motivering evenredig met het belang van de beslissing dient te zijn, lees: de motivering grondiger 

dient te zijn indien het een beslissing met een aanzienlijk (financieel) belang betreft zoals in casu. Hetzelfde 

gaat ook op voor niet voor de hand liggende beslissingen, lees: ingewikkelde beslissingen genomen op basis 

van omvangrijke dossiers (eveneens zoals in casu). Ingewikkelde en niet voor de hand liggende beslissingen 

moeten nog des te beter en grondiger formeel worden gemotiveerd. 



Met zijn argumentatie zet de gouverneur echter de gehele zin van het begrip “afdoende” uit de wet van 29 

juli 1991 op zijn kop aangezien hij, totaal ten onrechte, beweert dat hoe omvangrijker en ingewikkelder een 

dossier is, hoe minder moet worden gemotiveerd daar waar precies een sterk doorgedreven motivering de 

bestuurder in de mogelijkheid zou moeten stellen de motieven in de beslissing zelf te lezen. 

De gouverneur moet de verdere procedure inzake de inning voor de betrokken bijdrage op basis van de 

jaarrekeningen 2011 en 2012 in de gehele provincie ook minstens tijdelijk schorsen omwille van het 

tussengekomen arrest van het Hof van Beroep te Gent. 

Dit arrest verbiedt de gouverneur op grond van art. 10 van de wet van 31 december 1963 betreffende de 

civiele bescherming voor de dienstjaren 2012 en 2013 (jaarrekeningen 2011 en 2012) enige bijdrage in de 

kosten van de brandbeveiliging af te nemen van de lopende rekening van de stad Menen en de gemeenten 

Kuurne, Zwevegem en Anzegem, tot zolang er geen eindarrest is geveld. 

Uit lectuur van de toepasselijke wetgeving blijkt dat de in aanmerking komende kosten moeten worden 

omgeslagen over al de gemeenten-groepscentra van categorieën X en Y. Dit is niet langer mogelijk gelet op 

het tussenarrest van 9 maart 2017 dat het aangehaalde verbod oplegt. Iedere verdere beslissing over de 

bijdragen op basis van de jaarrekeningen zou dan ook formeel niet behoorlijk gemotiveerd zijn. Een 

berekening waarbij een aantal gemeenten uit de omslag zijn gehouden kan immers nooit steunen op 

correcte feitelijke gegevens. 

Doordat er voor de jaarrekeningen 2011 en 2012 geen afname kan gebeuren voor de aangehaalde stad en 

gemeenten is ook niet geweten, indien de berekening correct zou kunnen worden gemaakt (wat niet het 

geval is), hoeveel precies aan welke andere gemeente zou moeten worden doorgestort. Ook dit motief 

verantwoordt een opschorting. 

Indien de gouverneur de procedure zou doorzetten, dan zou hij bovendien handelen in strijd met een aantal 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het beginsel van de materiële 

motiveringsverplichting. 

Elke grond hiervoor aangehaald volstaat op zich om te komen tot een niet goedkeuring van de beslissing 

van de gouverneur van 17 maart 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 17 maart 2017 aansluitend aan de 

gemeenteraadsbeslissing van 23 januari 2017, houdende de berekening van de forfaitaire bijdragen in de 

kosten van de brandweer voor de jaren 2011 en 2012. 

Artikel 2 

De gemeenteraad oordeelt andermaal dat deze beslissing van de gouverneur integraal en manifest onwettig 

is. 

Artikel 3 

De gemeenteraad verzoekt de minister van Binnenlandse zaken, onder alle voorbehoud van rechten en 

zonder enige nadelige erkentenis, deze beslissing in haar geheel onwettig te bevinden en niet goed te 

keuren. 

Artikel 4 

De gemeenteraad neemt er akte van en formuleert er geen bezwaar tegen dat het college zich alle rechten 

voorbehoudt  om, mocht de minister de beslissing van de gouverneur van 17 maart 2017 goedkeuren, zo 

nodig bijkomende rechtsvorderingen in te stellen. 

Artikel 5 



De gemeenteraad geeft opdracht tot kennisgeving van deze beslissing aan de provinciegouverneur en de 

minister van Binnenlandse Zaken. 

4.  Aanduiden van een vertegenwoordiger met raadgevende stem in de algemene 

vergadering van Psilon voor de periode 2017 tot aan de jaarvergadering van 2019. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 &43. 

Juridische grond 

Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, art. 52. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Psilon dd. 28 maart 2017 betreffende afvaardiging raadgevend bestuur. 

Situering 

Op 13 juni 2017 wordt de jaarvergadering gehouden van intercommunale Psilon. Eén van de agendapunten 

is de voordracht van een bestuurder met raadgevende stem. Gemeente Zwevegem is aan de beurt om een 

bestuurder voor te dragen voor de periode 2017 tot aan de jaarvergadering 2019. 

Motivering 

Artikel 16 §1 van de statuten bepaalt dat aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt 

deelgenomen door drie rechtsreeks aangeduide afgevaardigden met raadgevende stem, met name 

gemeenteraadsleden die verkozen zijn op een lijst waarvan geen enkele gekozene deel uitmaakt van het 

college van burgemeester en schepenen of aangesteld is als voorzitter van het OCMW. Artikel 16 §2 stelt de 

voordracht vast van deze raadgevende afgevaardigden volgens alfabetische rangorde van deelnemende 

gemeenten voor de opeenvolgende periode van telkens twee jaar. De gemeenten Wevelgem, Wielsbeke en 

Zwevegem nemen de eerstvolgende drie plaatsen in in deze alfabetische rangorde, nadat in de voorbije 

twee jaren de gemeenten Vleteren, Waregem en Wervik aan de beurt waren. 

Mevr. Eliane Spincemaille, wonende Vichtestraat 5 te 8553 Otegem, wordt voorgedragen namens de fractie 

CD&V. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het gemeentebestuur van Zwevegem draagt mevr. Eliane Spincemaille, wonende Vichtestraat 5 te 8553 

Otegem voor als kandidaat afgevaardigde met raadgevende stem binnen de raad van bestuur van Psilon, de 

Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. 

Artikel 2 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan Psilon, de Intergemeentelijke Vereniging voor 

Crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen. 

5.  Psilon - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 13 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. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Psilon op datum van 28 maart 2017 met uitnodiging tot de gewone algemene 

vergadering op dinsdag 13 juni 2017 om 18u30 in onthaalgebouw Horizon bij crematorium Uitzicht – 

Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk. 

Motivering 

Op 13 juni 2017 vindt de algemene vergadering van Psilon plaats in Kortrijk met volgende agenda: 

1. Verslag over de activiteiten en de rekeningen in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging 3 raadgevend bestuurders (vanuit de minderheidsfractie in de gemeenteraden van 

Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem). 

5. Vernieuwing mandaat commissaris. 

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

Financiële gevolgen 

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

Brutowinstmarge 1.854.989 

Totaal kosten 1.756.910 

Belastingen op het resultaat (-) 77 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 98.002 

Overgedragen verlies vorig boekjaar (-) -192.458 

Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) 0 

Toevoeging aan de overige reserves (-) 0 

Vergoeding van het kapitaal (-) 0 

Over te dragen VERLIES -94.456 

Balanstotaal 9.053.668 

BESLUIT 

EENPARIG  

Artikel 1 

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

buitengewone en gewone algemene vergadering van Psilon op 13 juni 2017: 

1. Verslag over de activiteiten en de rekeningen in 2016. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 

1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris. 

4. Vervanging 3 raadgevend bestuurders (vanuit de minderheidsfractie in de gemeenteraden van 

Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem). 

5. Vernieuwing mandaat commissaris. 

Artikel 2 



De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone en gewone algemene 

vergadering van 13 juni 2017 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in onderhavig besluit en in het bijzonder de jaarrekening 2017 goed te keuren. 

Artikel 3 

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

6.  IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 16 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. 

-  Gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de 

buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IMOG voor de duur van de legislatuur.  

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van IMOG van 22 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 

dinsdag 16 mei 2017 om 18u30 in de Raadszaal van de afvalverwerkingscentrale - Kortrijksesteenweg 264 te 

Harelbeke. 

Motivering 

Op 16 mei 2017 vindt de algemene vergadering van IMOG plaats in Harelbeke. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de Commissaris 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2016. 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 

7. Statutenwijziging 

8. Statutaire benoemingen 

9. Huldiging jubilarissen 

10. Toelichting activiteiten 2016 

11. Varia  

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

Financiële gevolgen 

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

Totaal opbrengsten 40.202.054,60 

Totaal kosten 38.227.256,64 

Belastingen op het resultaat (-) / regularisering belastingen (+) 349.512,11 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 2.324.310,07 

Overgedragen verlies vorig boekjaar (-) 874.830,68 

Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 1.314.824,70 

Over te dragen WINST 134.654,69 



Balanstotaal 53.431.894,50 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering van IMOG op 16 mei 2017: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de Commissaris 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2016. 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris. 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat. 

7. Statutenwijziging 

8. Statutaire benoemingen 

9. Huldiging jubilarissen 

10. Toelichting activiteiten 2016 

11. Varia  

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. 

Artikel 3 

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

7.  WIV - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 16 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. 

Verwijzingsdocumenten 

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

van 29 maart 2017 met uitnodiging tot de algemene vergadering op dinsdag 16 mei 2017 om 19u in het 

Stadhuis van Kortrijk – Grote Markt 54 te Kortrijk. 

Motivering 

Op 16 mei 2017 vindt de algemene vergadering van WIV plaats in Kortrijk. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2016. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem. 



6. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige. 

7. Varia 

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

Financiële gevolgen 

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

Totaal opbrengsten 2.183.888,25 

Totaal kosten 2.057.657,10 

Belastingen op het resultaat (+) 237,70 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 126.468,85 

Overgedragen verlies vorig boekjaar (-) -648.703,26 

Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) 0,00 

Toevoeging aan de overige reserves (-) 0,00 

Vergoeding van het kapitaal (-) 0,00 

Over te dragen VERLIES -522.234,41 

Balanstotaal 1.343.463,82 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering van WIV op 16 mei 2017: 

1. Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2016. 

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016. 

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4. Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5. Benoeming van een vervangend bestuurder namens kapitaalsdeelnemer Izegem. 

6. Aanvaarding van het ontslag van een deskundige. 

7. Varia 

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 goed te keuren. 

Artikel 3 

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

8.  Goedkeuring eindafrekening met toekenning van extra investeringstoelage aan vzw 

Calypso Zwevegem voor integratie en centralisatie Deeltijds Kunstonderwijs in OC De 

Brug. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 betreffende goedkeuring budget 2017 gemeente 

Zwevegem en toegevoegde lijst niet-verplichte toelagen. 

-  Wet 14 november 1983 betreffende controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen. 



-  Koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke 

comptabiliteit. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 betreffende verlenen toelating en goedkeuring 

overeenkomst, af te sluiten tussen gemeentebestuur Zwevegem en vzw Calypso Zwevegem voor integratie 

en centralisatie Deeltijds Kunstonderwijs in OC De Brug met toekenning van een maximale 

investeringstoelage van 50.000 euro. 

Verwijzingsdocumenten 

Overzicht van alle uitgevoerde werken en kostenverdeling. 

Advies 

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

Motivering 

Voor de integratie en centralisatie van Deeltijds Kunstonderwijs in OC De Brug, werd een toelage van 50.000 

euro toegekend aan Calypso. Calypso heeft grotendeels de aanpassingswerken met hun eigen mensen 

uitgevoerd, zodat ze zelf hun materiaal konden aankopen, wat de tijdslimiet bevorderde. De toelage werd 

telkens pas betaald, na het voorleggen van de offertes en facturen.  

Volgens de overeenkomst over de toelage die Calypso ontvangen heeft van de gemeente, zou het 

gemeentebestuur de ramen, akoestische deuren en mobiele wanden betalen. Maar een deel ervan heeft 

Calypso laten uitvoeren, dit hoofdzakelijk met de officiële opening in zicht, zodat de werken zeker zouden 

klaar zijn.  

Door het feit dat Calypso bepaalde extra werken heeft laten uitvoeren, zijn er nog een totaal aan facturen 

van 13.564,97 euro die dienen betaald te worden. Hiervoor wordt voorgesteld om een extra toelage voor 

Calypso te voorzien, zodat deze facturen kunnen betaald worden. Er is eigenlijk een verschuiving gebeurd 

van deel gemeente naar Calypso gedurende de uitvoering. De totale kost van het project is uiteindelijk 

115.591,23 euro incl. btw betaald door deels gemeente / deels Calypso, uitgevoerd tijdens 2016-2017.  

Het nog beschikbaar saldo ten bedrage van 50.583,48 euro op budget 2017 zal aangewend worden voor de 

herbestemming voor de verbouwingswerken ICT Deeltijds Kunstonderwijs / colorguard. 

De totale kost van de herinrichting van het lokaal Apollo voor Calypso en de Kunstacademie bedraagt 

uiteindelijk €115.591,23. 

Opgesplitst op basis van de samenwerkingsovereenkomst is de theoretische verdeling van de uitgaven: 

- €63.288,06 via de gemeente (onder meer: akoestische deuren, bijkomende ramen) 

- €52.303,17 via Calypso (Bevloering, plaatsen van voorzetwanden, akoestische ingrepen plafond, 

elektriciteitswerken, verwarmingselementen) 

Verantwoording meeruitgaven Calypso 

Uit de theoretische berekening blijkt dat Calypso ongeveer € 2.300 meer heeft uitgegeven dan 

oorspronkelijk geraamd. Dit bedrag is als volgt samengesteld: 

- €847 – eindschoonmaak 

- €1.201.53 – afwerking poort in staal 

- +/- €250 – aantal kleinere meerwerkjes (bv: extra betegeling sanitair) 

Verantwoording extra toelage Calypso 

De bovenstaande verdeling is, zoals gemeld, theoretisch op basis van de samenwerkingsovereenkomst. In 

de praktijk blijken een aantal werken, die door de gemeente hadden moeten worden uitgevoerd, toch 

aan/via Calypso gefactureerd. Het betreft: 

- €6.433,23 – Plaatsen nieuwe ramen (incl uitbreken metselwerk) 

- €1.373,35 – Nieuw kelderluik 

- €3.367,43 – Ophanging mobiele (akoestische) wanden 



Deze werken, samen met de meeruitgaven zoals hierboven beschreven, bedragen €13.564,97.  

Voorgesteld wordt om deze uitgaven te dekken met een bijkomende investeringstoelage. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Extra toelage 

incl. btw 

2017 IE-BD6.2 082000 664200 13.564,97 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de uitgevoerde werken in de lokalen Calypso / 

Deeltijds Kunstonderwijs voor integratie en centralisatie Deeltijds Kunstonderwijs in OC De Brug ten bedrage 

van 115.591,23 euro incl. btw betaald door deels gemeente / deels Calypso uitgevoerd tijdens 2016-2017. 

Artikel 2 

De vzw showband Calypso Zwevegem krijgt een extra investeringstoelage van 13.564,97 euro. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 6.2 – BI 082000 – AR 664200 van 

budget 2017. 

Artikel 4:  

Vzw Calypso wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

9.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - schilderwerken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-10 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Het is aangewezen om de lokalen te 

schilderen. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-10 opgemaakt met een 

raming van 26.979,60 euro excl. btw of 28.598,38 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 28.598,38 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - schilderwerken in 

gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-10, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 26.979,60 euro excl. btw of 

28.598,38 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

10.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - buitenschrijnwerken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-11 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dienen nog buitenschrijnwerken 

uitgevoerd te worden. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-11 opgemaakt met een 

raming van 14.350,00 euro excl. btw of 15.211,00 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 15.211,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - 

buitenschrijnwerken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten 

pr-cbo-17-11, opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 14.350,00 euro 

excl. btw of 15.211,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

11.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - timmerwerken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-12 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dienen nog timmerwerken uitgevoerd te 

worden. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-12 opgemaakt met een 

raming van 8.000,00 euro excl. btw of 8.480,00 euro incl. btw 6% 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 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 - 8.480,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - timmerwerken in 

gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-12, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 8.000,00 euro excl. btw of 

8.480,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

12.  Goedkeuring opdracht met bepaling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - ruwbouwwerken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-13 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dienen enkele nieuwe openingen 

gemaakt te worden, alsook enkele aanpassingen in de bestaande opbouw van het gebouw. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-13 opgemaakt met een 

raming van 16.450,00 euro excl. btw of 17.437,00 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 17.437,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - ruwbouwwerken 

in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-13, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 16.450,00 euro excl. btw of 

17.437,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

13.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - sanitaire werken in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-14 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dienen werken uitgevoerd te worden om 

het sanitair aan te passen en uit te breiden. 



Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-14 opgemaakt met een 

raming van 17.250,00 euro excl. btw of 18.285,00 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 18.285,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - sanitaire werken 

in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-14, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 17.250,00 euro excl. btw of 

18.285,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

14.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - HVAC / gasdetectie in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 

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-17-15 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dienen werken uitgevoerd te worden aan 

de verwarmingsinstallatie en gasdetectie. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-15 opgemaakt met een 

raming van 45.710,00 euro excl. btw of 48.452,60 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt 

deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 48.452,60 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - HVAC / 

gasdetectie in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-

17-15, opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 45.710,00 euro excl. 

btw of 48.452,60 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

15.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - noodtrap in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 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-17-16 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. De bestaande evacuatieladder is niet veilig 

genoeg en zal bijgevolg vervangen worden door een nieuwe noodtrap. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-16 opgemaakt met een 

raming van 4.500,00 euro excl. btw of 4.770,00 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 4.770,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - noodtrap in 

gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-16, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 4.500,00 euro excl. btw of 

4.770,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

16.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

verbouwingswerken - binnentrap in gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat 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-17-18 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

Motivering  

Naar aanleiding van de geplande verhuis van de gemeenteschool De Klim-Op naar de gebouwen van het 

voormalige Rhizo college in de Stedestraat, dienen er verschillende investeringswerken te gebeuren om de 

infrastructuur geschikt te maken voor gebruik door De Klim-Op. Er dient een binnentrap geplaatst te worden 

in de nieuwe leraarskamer. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-18 opgemaakt met een 

raming van 9.000,00 euro excl. btw of 9.540,00 euro incl. btw 6% verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 6 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 081000 221007 9.540,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van verbouwingswerken - binnentrap in 

gemeenteschool De Klim-Op, Stedestraat Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-18, 

opgemaakt door publieke ruimte dienst gebouwen met een totale raming van 9.000,00 euro excl. btw of 

9.540,00 euro incl. btw 6% 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 081000 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

17.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen van 

regenwaterputten in Gemeentepunt 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-17-06 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

- Nota van toelichting betreffende regenwaterrecuperatie Gemeentepunt. 

Motivering  

Door het jaarlijks watertekort tijdens de zomermaanden, werd er geopteerd om 4 regenputten extra te 

voorzien in het Gemeentepunt. Deze putten zullen worden gebruikt voor het waterverbruik in het 

Gemeentepunt en het watergordijn buiten het Gemeentepunt. 

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-17-06 opgemaakt met een 

totale raming van 22.700,00 euro excl. btw of 27.467,00 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 
Actie 

Raming incl. 21 

% btw verlegd 

2017 IE-OB 011001 221007 - 27.467,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het leveren en plaatsen van regenwaterputten in 

Gemeentepunt Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-17-06, opgemaakt door publieke ruimte 

dienst gebouwen met een totale raming van 22.700,00 euro excl. btw of 27.467,00 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 011001 – AR 221007 van het 

budget 2017. 

18.  Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden 

in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2017. 

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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing en 

bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone 

onderhouds– en herstellingswerken aan voetpaden en aanhorigheden 2014-2018. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2014 betreffende goedkeuring 

aanstelling van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewone onderhouds- en herstellingswerken 

aan voetpaden 2014-2018, zijnde Arcadis Belgium nv, Kortrijksesteenweg 302 te 9000 Gent tegen een 

ereloon van 4,75% van de kostprijs, 0,05 % voor de veiligheidscoördinator ontwerpfase en 0,10 % voor de 

veiligheidscoördinator gunningsfase. 

Verwijzingsdocumenten 



Ontwerpbundel van Arcadis Belgium houdende plannen, bestek BE0114000216-vp2017 en raming voor 

heraanleg voetpaden 2017. 

Motivering  

Voor de heraanleg van voetpaden 2017 werd door Arcadis Belgium nv uit Gent, in overleg met dienst wegen 

en infrastructuur, bestek nummer BE0114000216-vp2017 opgemaakt met een totale raming van 280.015,00 

euro excl. btw of 338.818,15 euro incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen 

bij middel van een open aanbesteding. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2017 IE-OB 020000 225007 - 338.818,15 euro 

Gunningsprocedure 

Open aanbesteding 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor de heraanleg van voetpaden in de gemeente Zwevegem 

voor dienstjaar 2017, bestek nr. BE0114000216-vp2017, opgemaakt door Arcadis Belgium nv te Gent met 

een totale raming van 280.015,00 euro excl. btw of 338.818,15 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een open aanbesteding. 

Artikel 3 

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

budget 2017. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

19.  Princiepsbeslissing tot oprichting van een nieuwe vzw PWA. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

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

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

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 januari 1999 betreffende princiepsbeslissing tot omvorming van de 

bestaande intergemeentelijke PWA vzw Zwevegem/Spiere-Helkijn tot een PWA-Zwevegem. 

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

(dienstencheque-organisatie). 

Verwijzingsdocumenten 

-  Brief dd. 20 maart 2017 betreffende Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Zwevegem. 

-  Ontwerp van statuten nieuwe PWA vzw. (bijlage 2017-25) 

Situering 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88387


In het verleden was er voor de werking van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap een samenwerking 

tussen Spiere-Helkijn en Zwevegem. In 1998 stelde Spiere-Helkijn voor om de bestaande samenwerking te 

beëindigen omdat zij in het kader van een werkgelegenheidsconvenant een samenwerkingsverband hadden 

gesloten met Avelgem. Sindsdien werd een PWA vzw Zwevegem opgericht met als doel de begeleiding van 

werkzoekenden. 

Vanaf 2004 werden dienstencheques in het leven geroepen. PWA vzw Zwevegem heeft de werking van 

dienstencheques opgenomen in haar werking.  

Motivering 

Omwille van de strikte PWA-reglementering inzake samenstelling van de vzw is het noodzakelijk om de 

werking rond begeleiding van werkzoekenden te splitsen van de werking rond dienstencheques. Om in een 

minder strikte samenstelling te kunnen werken, wordt de bestaande PWA vzw omgevormd en zal deze enkel 

het luik van de dienstencheques behartigen. Een nieuw op te richten PWA vzw zal tot het in voege treden 

van het wijkwerken de taak van begeleiding van werkzoekenden verder op zich nemen.  

De gemeentelijke overheid moet akkoord zijn tot de oprichting van een nieuwe vzw en moet hiervoor een 

princiepsbeslissing nemen. Na de princiepsbeslissing kan overgegaan worden tot de effectieve 

oprichtingsvergadering. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad gaat akkoord met de oprichting van een nieuwe PWA vzw met de bedoeling om de 

zuivere PWA-activiteiten verder te zetten los van de dienstencheques. (bijlage 2017-25) 

Bemerking CD&V-fractie: 

De CD&V-fractie is bezorgd over de toekomstige loonvoorwaarden voor het personeel 

en vraagt om ofwel het loon te behouden ofwel dit te compenseren. 

20.  Samenstelling van de PWA vzw. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 & 43. 

Juridische grond 

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

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

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

(dienstencheque-organisatie). 

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

nieuwe vzw PWA. 

Verwijzingsdocumenten 

Brief dd. 20 maart 2017 betreffende Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Zwevegem. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2017 werd de princiepsbeslissing genomen tot oprichting van een 

nieuwe PWA vzw omdat de oorspronkelijke PWA vzw werd omgevormd omwille van de dienstencheque-

activiteit. De nieuw opgerichte PWA vzw zal de reguliere PWA-activiteiten verder zetten zonder 

werkzaamheden in verband met dienstencheques. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/88387


Naar aanleiding van de princiepsbeslissing tot oprichting van een nieuwe PWA vzw moet uitgemaakt worden 

hoeveel leden de nieuwe PWA vzw zal tellen. Er moet m.a.w. bepaald worden hoeveel vertegenwoordigers 

de gemeenteraad en de Nationale Arbeidsraad-organisaties zullen mogen aanduiden. Volgens de PWA-

wetgeving moet een PWA paritair samengesteld worden enerzijds uit leden aangewezen door de 

gemeenteraad in proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid en anderzijds uit leden die de 

organisaties die zitting hebben in de Nationale Arbeidsraad, vertegenwoordigen. De vereniging zonder 

winstoogmerk telt minstens 12 en hoogstens 24 leden, waarvan telkens de helft aangeduid vanuit de 

gemeenteraad en de andere helft vanuit de Nationale Arbeidsraad. 

Omwille van de continuïteit vraagt de raad van bestuur van de huidige vzw om zijn huidige 

vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het PWA-dco te bestendigen in de nieuwe PWA vzw, 

rekening houdend met de proportionaliteit tussen de meerderheid en de minderheid van de raad. Dit 

betekent dat de gemeenteraad 6 vertegenwoordigers aanduidt. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het aantal leden van de nieuw opgerichte PWA vzw bedraagt 12, waarvan 6 aangeduid vanuit de 

gemeenteraad. 

Artikel 2 

Volgende personen worden aangeduid als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van de nieuw 

opgerichte PWA vzw: 

 Schepen Marc Claeys, Harelbeekstraat 41 te 8550 Zwevegem; 

 OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt, Klein Ronsestraat 7 te 8553 Otegem; 

 Raadslid Sem Vanhessche, Denemarkenlaan 4 te 8550 Zwevegem; 

 Raadslid Bart Colson, Lindelaan 5 te 8550 Zwevegem; 

 Raadslid Sabine Poleyn, Otegemstraat 131 te 8550 Zwevegem; 

 Mevr. Marleen Soens, Trekweg 20 te 8552 Moen. 

21.  Kennisname globaal rapport aankoop en contractbeheer van leveringen en diensten. 

In het voorjaar 2016 heeft Audit Vlaanderen bij de gemeente Zwevegem een thema-audit rond aankoop- en 

contractbeheer, meer specifiek m.b.t. leveringen en diensten, uitgevoerd. 

Het eindrapport van deze thema-audit is besproken door de gemeenteraad in zitting op 26 september 2016. 

In totaal zijn 20 lokale besturen bij deze audit bevraagd. Nu hebben we een globaal rapport ontvangen. 

In bijlage het globale rapport en een samenvatting met duiding van de plaats van gemeente Zwevegem in 

de globale resultaten. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het globale rapport van Audit Vlaanderen betreffende ‘aankoop- 

en contractbeheer van leveringen en diensten’. 

22.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 27 maart 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

 

De zitting wordt gesloten om 20.11 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 



 

 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


