
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 SEPTEMBER 2017 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

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

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

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

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

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

Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, 

Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.01 uur. 

 

 

1.  Kennisname rapportering organisatiebeheersing. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 101 

Juridische grond 

-  Artikel 87§1 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat de gemeentesecretaris instaat voor de 

interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten. 

-  Artikel 99 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat de steden en gemeenten instaan voor de 

interne controle van hun activiteiten. 

-  Artikel 100§1 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat het interne controlesysteem vastgesteld 

wordt door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam, en het vervolgens onderworpen 

is aan de goedkeuring door de gemeenteraad. 

-  Artikel 100§2 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat het interne controlesysteem minstens 

beantwoordt aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en verenigbaar is met de continuïteit van 

de werking van de gemeentelijke diensten. 

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

organisatiebeheersing. 

Verwijzingsdocumenten 

Rapportering Organisatiebeheersing 2017 (bijlage 2017-44). 

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93799


Motivering 

Overeenkomstig artikel 101, 1ste lid staat de gemeentesecretaris, onverminderd de opdrachten inzake interne 

controle die krachtens het decreet of door de gemeenteraad aan andere organen of personeelsleden worden 

opgedragen, in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij moet hierover 

jaarlijks rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

BESLUIT 

Enig artikel 

De Gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het Organisatiebeheersing- / Interne Controle 

Systeem (bijlage 2017-44). 

2.  Advies met betrekking tot plaatsen camera's door afvalintercommunale op niet-besloten 

plaatsen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43. 

Juridische grond 

- Nieuwe gemeentewet. 

- Wet op het politieambt van 5 augustus 1992. 

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

van persoonsgegevens. 

- Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s. 

Verwijzingsdocumenten 

- Aanvraagdossier cameratoezicht door Imog dd. 12 juli 2017. 

-  Advies van de korpschef dd. 4 augustus 2017 betreffende cameratoezicht met bestuurlijke finaliteit tegen 

sluikstorten en zwerfvuil binnen de omschrijving van de gemeente Zwevegem. 

-  Samenwerkingsprotocol – overeenkomst tussen PZ MIRA, afvalintercommunale IMOG en gemeente 

Zwevegem betreffende databeheer voor verplaatsbare camera’s (bijlage 2017-45). 

Motivering 

In het licht van preventie en opsporing van zwerfvuil investeerde de afvalintercommunale in een 

verplaatsbaar camerasysteem dat kan ingezet worden op hotspots in de gemeente. 

De afvalintercommunale treedt op als verwerker van de beelden en zal instaan voor 

- Het plaatsen van de camera’s en de bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de bewakingscamera 

- Het bekijken van de beelden 

- Het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie indien 

nodig 

De afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, lokale politie en afvalintercommunale worden verankerd 

in een overeenkomst. 

De beelden worden ter plaatse opgenomen en retroactief bekeken door de afvalintercommunale. 

Ze worden bewaard voor de termijn van één maand. Indien ze bijdrage leveren tot het bewijzen van een 

misdrijf of van schade tot het identificeren van een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een 

slachtoffer worden ze overgemaakt aan de lokale politie. 

De korpschef verleende voor de bewakingscamera’s een positief advies. 

Zoals voorzien in art. 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 

bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij wet van 12 november 2009 dient de gemeenteraad van de betrokken 

gemeente een positief advies te formuleren. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93799
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93887


Aan de hand van beide adviezen zal de verantwoordelijke voor de verwerking de plaatsing vervolledigen en 

de beslissing meedelen aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zal dit 

doen uiterlijk de dag voor de camera’s in gebruik worden genomen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad geeft een positief advies betreffende de plaatsing van voorlopige bewakingscamera’s op 

openbare wegen en plaatsen op het grondgebied van de gemeente Zwevegem door de afvalintercommunale 

IMOG ter preventie en opsporing van zwerfvuil. 

Artikel 2 

De overeenkomst, toegevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd (bijlage 2017-45).  

Artikel 3 

Overeenkomstig artikel 9 van de overeenkomst zullen de concrete locaties tot plaatsing van een 

verplaatsbare camera-installatie in onderling overleg tussen de afvalintercommunale, de politiezone en de 

gemeente bepaald worden. 

3.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie politie, brandweer, personeel, 

organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I).  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende samenstelling commissies in de schoot van 

de gemeenteraad. 

- Besluit  van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 werd Dhr. Yves Goemaere voor de fractie CD&V aangeduid als 

lid van de commissie politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke 

samenwerking (commissie I). 

Dhr. Yves Goemaere heeft ontslag genomen als gemeenteraadslid en bijgevolg als lid van 

gemeenteraadscommissie I omdat hij verhuist naar een andere gemeente. Dhr. Bart Malfait legde op 26 juni 

2017 de eed af als opvolger. 

Fractie CD&V draagt dhr. Bart Malfait voor ter vervanging van Yves Goemaere in Commissie I. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Yves Goemaere wordt met ingang van heden vervangen door Dhr. Bart Malfait in commissie politie, 

brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking (commissie I). 

4.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, 

welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III).  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93887


Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende samenstelling commissies in de schoot van 

de gemeenteraad. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 betreffende vervanging van een gemeenteraadslid in 

commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 

- Besluit  van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbeslissing van 22 februari 2016 werd Eric Françoys voor de fractie CD&V aangeduid als lid 

van commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III) ter 

vervanging van Brigitte Desmet. 

Op 19 april 2017 overleed Eric Françoys. Op 26 juni 2017 legde Vic Ravelingeen de eed af als 

gemeenteraadslid als opvolger van Eric Françoys. Fractie CD&V draagt Vic Ravelingeen voor ter vervanging 

van Eric Françoys in commissie III. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Eric Françoys wordt vervangen door Dhr. Vic Ravelingeen in commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, 

welzijn en ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 

5.  Vervanging commissaris Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 betreffende aanstellen commissarissen Autonoom 

Gemeentebedrijf. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende vervanging gemeenteraadslid Yves Goemaere. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontslag gemeenteraadslid Yves Goemaere. 

Motivering 

In overeenstemming met artikel 21 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem moet 

het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen worden opgedragen aan een college van 3 

commissarissen, door de gemeenteraad gekozen, buiten de raad van bestuur en waarvan minstens één lid is 

van het instituut van bedrijfsrevisoren. Met uitzondering van laatstgenoemde zijn de leden van het college 

van commissarissen allen lid van de gemeenteraad. 

In zitting van 27 mei 2013 werden volgende personen aangeduid als commissaris voor het toezicht op de 

financiële toestand en op de jaarrekeningen van het Autonoom Gemeentebedrijf: 

- dhr. P. Dujardin, lid van het instituut van bedrijfsrevisoren; 

- dhr. Gerard Amelynck, gemeenteraadslid, aangeduid namens Gemeentebelangen; 

- dhr. Yves Goemaere, gemeenteraadslid, aangeduid namens CD&V. 

Op 12 juni 2017 nam dhr. Yves Goemaere ontslag als gemeenteraadslid en in zitting van de gemeenteraad 

van 26 juni 2017 werd hij vervangen door dhr. Bart Malfait. 

Vanuit de CD&V-fractie wordt dhr. Raf Deprez, wonende Stijn Streuvelsstraat 26 te 8551 Heestert, 

voorgedragen als commissaris AGB, ter vervanging van dhr. Yves Goemaere. 



BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Raf Deprez, wonende Stijn Streuvelsstraat 26 te 8551 Heestert, wordt met ingang van heden 

aangeduid als commissaris, lid van de gemeenteraad, in het Autonoom Gemeentebedrijf, ter vervanging van 

dhr. Yves Goemaere. 

6.  Gemeentelijke Openbare Bibliotheek - vervanging vertegenwoordiger namens de 

gemeente. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende aanduiding vertegenwoordigers namens de 

gemeente in het beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende aanstelling van dhr. Vic Ravelingeen als 

gemeenteraadslid ter vervanging van dhr. Eric Françoys (overleden). 

Situering 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werden volgende personen namens de CD&V-fractie 

aangeduid als lid van het beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: 

- mevr. Christine Desmet, wonende Olieberg 14 te 8552 Moen; 

- mevr. Ann Cosaert, wonende Ellestraat 116g te 8550 Zwevegem; 

- dhr. José De Marez, wonende Wildingstraat 3 te 8554 Sint-Denijs; 

- dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 8551 Heestert; 

- dhr. Andres Vandenborre, wonende Vredelaan 32 te 8550 Zwevegem. 

Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravelingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om volgende personen te vervangen als lid van het 

beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: dhr. José De Marez, dhr. Eric Françoys en dhr. 

Andres Vandenborre. 

Volgende personen worden namens de CD&V-fractie voorgedragen: 

- Pierre Celens (t.v.v. José Demarez), wonende Ellestraat 110 te 8550 Zwevegem; 

- Martine Segaert (t.v.v. Andres Vandenborre), wonende Hugo Verrieststraat 78 te 8550 Zwevegem; 

- Barbara Demeulenaere (t.v.v. Eric Françoys), wonende Beekstraat 12 te 8550 Zwevegem. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Volgende personen worden met ingang van heden aangeduid als afgevaardigde namens de CD&V-fractie in 

het beheerscomité van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek: 

- Pierre Celens (t.v.v. José Demarez), wonende Ellestraat 110 te 8550 Zwevegem; 

- Martine Segaert (t.v.v. Andres Vandenborre), wonende Hugo Verrieststraat 78 te 8550 Zwevegem; 

- Barbara Demeulenaere (t.v.v. Eric Françoys), wonende Beekstraat 12 te 8550 Zwevegem. 

  



7.  vzw Malpertus Heestert - vervanging vertegenwoordiger namens de gemeente. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende aanduiding vertegenwoordigers namens de 

gemeente in vzw Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende aanstelling van dhr. Vic Ravelingeen als 

gemeenteraadslid ter vervanging van dhr. Eric Francoys (overleden). 

Situering 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 

8551 Heestert, namens de CD&V-fractie aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw 

Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert. 

Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravlingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om dhr. Frans Taelman, wonende Vierkeerstrat 42 te 8551 

Heestert aan te duiden als lid van de algemene vergadering van vzw Ontmoetingscentrum Malpertus 

Heestert, ter vervanging van dhr. Eric Françoys. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Frans Taelman, wonende Vierkeerstrat 42 te 8551 Heestert wordt met ingang van heden aangeduid als 

lid van de algemene vergadering van vzw Ontmoetingscentrum Malpertus Heestert, ter vervanging van dhr. 

Eric Françoys. 

8.  vzw Parochiaal Centrum Knokke - vervanging vertegenwoordiger namens de gemeente. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende aanduiding vertegenwoordigers namens de 

gemeente in vzw Parochiaal Centrum Knokke. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende aanstelling van dhr. Vic Ravelingeen als 

gemeenteraadslid ter vervanging van dhr. Eric Françoys (overleden). 

Situering 

In zitting van de gemeenteraad van 25 maart 2013 werd dhr. Eric Françoys, wonende Gauwelstraat 101 te 

8551 Heestert, namens de CD&V-fractie aangeduid als lid van de algemene vergadering van vzw Parochiaal 

Centrum Knokke. 

Op 19 april 2017 is dhr. Eric Françoys overleden en in zitting van 26 juni 2017 werd hij door dhr. Vic 

Ravelingeen vervangen als gemeenteraadslid. 

Namens de CD&V-fractie wordt voorgesteld om dhr. Dirk Desmet, wonende Hinnestraat 19G te 8550 

Zwevegem, aan te duiden als lid van de algemene vergadering van vzw Parochiaal Centrum Knokke, ter 

vervanging van dhr. Eric Françoys. 

  



BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Dirk Desmet, wonende Hinnestraat 19G te 8550 Zwevegem wordt met ingang van heden aangeduid als 

lid van de algemene vergadering van vzw Parochiaal Centrum Knokke, ter vervanging van dhr. Eric 

Françoys. 

9.  Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, 

zijnde het voormalig gemeentehuis, gelegen Gauwelstraat 5 en de voormalige 

conciërgewoning, gelegen Plein 4 te Heestert. 

Bevoegdheid 

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

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

Juridische grond 

- Besluit van de gemeenteraad van 30 september 2013 betreffende principiële beslissing met het oog op de 

verkoop aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde het voormalig gemeentehuis, gelegen 

Gauwelstraat 5 en de voormalige conciërgewoning, gelegen Plein 4 te Heestert. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2016 betreffende principiële beslissing met het oog op de 

verkoop in eigen beheer aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde het voormalig 

gemeentehuis, gelegen Gauwelstraat 5 en de voormalige conciërgewoning, gelegen Plein 4 te Heestert. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2017 betreffende kennisname 

sluiting openbaar onderzoek. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 februari 2017 betreffende kennisname 

proces-verbaal na opening omslagen met biedingen voormalige conciërgewoning en voormalig 

gemeentehuis op en met medegaande grond te Heestert. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2017 betreffende kennisname proces-

verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor de voormalige conciërgewoning en 

kennisname proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor het voormalig 

gemeentehuis te Heestert. 

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

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

Verwijzingsdocumenten 

- Schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en landmeetkundig ingenieur, 

beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 9 september 2012-Plein 4 te 

HEESTERT (voormalige conciërgewoning). 

- Schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en landmeetkundig ingenieur, 

beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 10 september 2012-

Gauwelstraat 5 te HEESTERT (voormalig gemeentehuis). 

- Aangepast schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en landmeetkundig 

ingenieur, beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 2 september 2013-

Gauwelstraat 5 te HEESTERT (voormalig gemeentehuis). 

- Schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, Beëdigd Schatter, op 6 

september 2016 (voormalig gemeentehuis – Gauwelstraat 5 te HEESTERT en voormalige conciërgewoning 

– Plein 4 te HEESTERT). 



- Opmetingsplan met bijhorend proces-verbaal van opmeting opgemaakt door de heer Paul VAN CAPELLEN, 

gezworen landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 10 oktober 2012. 

- Aangepast opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, op 10 juli 2013. 

- Recentst aangepast opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, op 28 april 

2017. 

- Advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen d.d. 22 augustus 2013. 

- Openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” – proces-verbaal van sluiting d.d. 23 januari 2017, 

waaruit blijkt dat geen enkel bezwaarschrift ingediend werd. 

- Proces-verbaal na opening omslagen met biedingen voormalige conciërgewoning op en met medegaande 

grond d.d. 6 februari 2017 (aantal ontvangen biedingen : 2). 

- Proces-verbaal na opening omslagen met biedingen voormalig gemeentehuis op en met medegaande 

grond d.d. 6 februari 2017 (aantal ontvangen biedingen : 1). 

- Proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor de voormalige conciërgewoning, op 

en met medegaande grond, gelegen Plein 4 te 8551 Heestert, met een totale oppervlakte van 02a 66ca, 

zijnde LOT 1, d.d. 23 maart 2017, waarbij het hoogste mondeling bod gebracht werd op 131.000,00 EUR. 

- Proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor het voormalig gemeentehuis, op en 

met medegaande grond, gelegen Gauwelstraat 5 te 8551 Heestert, met een totale oppervlakte van 04a 

77ca, zijnde LOT 2, d.d. 23 maart 2017, waarbij het hoogste mondeling bod gebracht werd op 226.000,00 

EUR. 

-  Overeenkomst inhoudende een ‘Tijdelijke en Voorwaardelijke Aankoopbelofte’ d.d. 10 mei 2017 

(conciërgewoning). 

- Overeenkomst inhoudende een ‘Tijdelijke Aankoopbelofte’ d.d. 10 mei 2017 (gemeentehuis). 

- Ontwerp van akte opgemaakt door meester Dirk DECLERCQ, notaris met standplaats te Zwevegem, houder 

der minuut, en meester Ronny VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris te Waregem. 

- RUP ‘Dorpskern Heestert’. 

- Energieprestatiecertificaat opgemaakt door de heer Pieter DECOCK, Energiedeskundige, op 12 juli 2012. 

- Verslag van controle van een elektrische Laagspanningsinstallatie. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van het onroerend goed, zijnde het voormalig gemeentehuis, gelegen 

Gauwelstraat 5 te Heestert. 

Het onroerend goed is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling HEESTERT – sectie B 

perceelnummer 1364 E, en heeft een kadastrale oppervlakte van 653 m² en een K.I. (niet-geïndexeerd) van 

706,00 euro. 

De gemeente is tevens eigenaar van het onroerend goed, zijnde de voormalige conciërgewoning, gelegen 

Plein 4 te Heestert. 

Het onroerend goed is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling HEESTERT – sectie B 

perceelnummer 1364 F, en heeft een kadastrale oppervlakte van 359 m² en een K.I. (niet-geïndexeerd) van 

409,00 euro. 

De gemeenteraad verklaarde zich in zitting van 30 september 2013 principieel akkoord om de onroerende 

goederen, zijnde de voormalige conciërgewoning, gelegen Plein 4 te Heestert, kadastraal gekend onder 

Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van perceelnummer 1364 F met een oppervlakte van twee 

are zesenzestig centiare (02a 66ca), zijnde LOT 1 zoals weergegeven in groene kleur en met rood omrand 

op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, op 10 juli 2013, alsook 

het voormalig gemeentehuis, gelegen Gauwelstraat 5 te Heestert, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de 

afdeling Heestert – sectie B deel van perceelnummers 1364 E en 1364 F met een oppervlakte van vier are 



zevenenzeventig centiare (04a 77ca), zijnde LOT 2 zoals weergegeven in blauwe kleur en met rood omrand 

op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, op 10 juli 2013, te 

verkopen aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de prijs volgens de 

opgemaakte schattingsverslagen, en voor de vereiste administratieve procedure tot verkoop van bedoelde 

onroerende goederen, werd samengewerkt met Notaris Pascal DENYS uit Zwevegem, volgens de richtlijnen 

weergegeven in de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 van de minister houdende vervreemding 

van onroerende goederen door de lokale besturen, waarbij een openbare verkoop als principe gesteld wordt. 

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kregen de kans een bod in te dienen onder gesloten omslag bij de 

notaris, alsook werd de nodige publiciteit en openbaarheid verleend aan de verkoopprocedure. 

Uiteindelijk werd er geen enkel bod ingediend. 

De gemeenteraad heeft zich eveneens in zitting van 30 september 2013 principieel akkoord verklaard om 

LOT 3 – WEGENIS, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van 

perceelnummer 1364 E met een oppervlakte van twee are vierentachtig centiare (02a 84ca) zoals 

weergegeven in gele kleur en met rood omrand op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan 

DENEVE, landmeter-expert, op 10 juli 2013, op te nemen in het openbaar domein van de gemeente 

Zwevegem. 

De procedure werd opgestart voor de opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’. 

Het gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’, bestaande uit een toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch verordenend plan, werd definitief vastgesteld door de 

gemeenteraad in zitting van 18 juli 2016. 

Bedoelde onroerende goederen zijn volgens het RUP ‘Dorpskern Heestert’ gelegen in de ‘zone voor 

centrumfuncties’. 

De zone is bestemd voor gemengde functies waar wonen en aan het wonen verwante activiteiten en 

voorzieningen nevengeschikt zijn aan elkaar. 

Onder aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, kleinschalige 

bedrijven, kantoren en diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele 

voorzieningen, recreatieve voorzieningen, openbare en private groene en verharde ruimten. 

Volgens de richtlijnen weergegeven in de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 van de minister 

houdende vervreemding van onroerende goederen door de lokale besturen, dient er een recent 

schattingsverslag voorgelegd te worden. 

Een schattingsverslag is recent als het niet ouder is dan twee jaar. 

Aangezien de schattingsverslagen dateerden van het jaar 2012 en 2013, en door het feit dat de bestemming 

veranderd is van ‘gemeenschapsvoorzieningen’ volgens het vroegere BPA ‘Centrum Heestert’ naar ‘zone voor 

centrumfuncties’ volgens het huidig RUP ‘Dorpskern Heestert’, werden 2 nieuwe schattingsverslagen 

aangevraagd, enerzijds voor de voormalige conciërgewoning gelegen Plein 4 en anderzijds voor het 

voormalig gemeentehuis gelegen Gauwelstraat 5 te Heestert. 

1) Het deskundig schattingsverslag, met betrekking tot de bepaling van de normale verkoopswaarde van het 

pand met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, gelegen Gauwelstraat 5 te HEESTERT 

(voormalig gemeentehuis) werd opgemaakt door de heer Johan Deneve op 6 september 2016. 

Het onroerend goed is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van 

perceelnummers 1364 E en 1364 F, en heeft een oppervlakte volgens opmeting van 04 a 77 ca. 

Rekening gehouden met de ligging, de oppervlakte, de perceelsconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, alsook rekening 

gehouden met de staat van onderhoud ingevolge de leegstand. 

Overwegende dat de gemiddelde normale prijs voor bouwgrond met deze centrale ligging in het centrum 

Heestert 260,00 euro/m² (tweehonderdzestig euro per vierkante meter) bedraagt. 



Overwegende de verhouding bebouwde oppervlakte/terreinoppervlakte. 

Overwegende de specifieke indeling van het pand vloeiend uit de typische oprichting als gemeentehuis. 

Overwegende de erfdienstbaarheid van overgang en de deur- en raamopeningen in de voortuinstrook. 

Overwegende dat “normale” gezinsbewoning, zonder grote verbouwingen, quasi uitgesloten zal zijn, wat 

natuurlijk een impact heeft op het koperspotentieel en daaruit volgend op de verkoopswaarde. 

Overwegende dat een project voor een meergezinswoning met 3 bouwlagen en dakverdieping, met 

mogelijks 6 à 7 entiteiten, te realiseren valt na afbraak. 

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest, wordt de normale 

verkoopswaarde van het pand met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, te 8551 Heestert, 

Gauwelstraat 5, gekadastreerd Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van perceelnummers 

1364 E en 1364 F, met een oppervlakte volgens opmeting van 04 a 77 ca, geraamd op 223.400,00 euro 

(tweehonderddrieëntwintigduizend vierhonderd euro). 

2) Het deskundig schattingsverslag, met betrekking tot de bepaling van de normale verkoopswaarde van het 

pand met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, gelegen Plein 4 te HEESTERT (voormalige 

conciërgewoning) werd opgemaakt door de heer Johan Deneve op 6 september 2016. 

Het onroerend goed is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van 

perceelnummer 1364 F, en heeft een oppervlakte volgens opmeting van 02 a 66 ca. 

Rekening gehouden met de ligging, de oppervlakte, de perceelsconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, alsook rekening 

gehouden met de staat van onderhoud ingevolge de leegstand. 

Overwegende dat de gemiddelde normale prijs voor bouwgrond met deze centrale ligging in het centrum 

Heestert 220,00 euro/m² (tweehonderdtwintig euro per vierkante meter) bedraagt. 

Overwegende de verhouding bebouwde oppervlakte/terreinoppervlakte. 

Overwegende de inplanting van het pand vloeiend uit de conceptie als conciërgewoning bij het 

gemeentehuis. 

Overwegende dat de woning grondig gerenoveerd en gemoderniseerd hoeft te worden om als 

hedendaagse eengezinswoning aangewend te worden, wat natuurlijk een impact heeft op het 

koperspotentieel en daaruit volgend op de verkoopswaarde. 

Overwegende de mogelijkheden als kleinschalige projectgrond in het kader van het R.U.P. 

Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest, wordt de normale 

verkoopswaarde van het pand met aanhorigheden, op en met de medegaande grond, te 8551 Heestert, 

Plein 4, gekadastreerd Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B deel van perceelnummer 1364 F, met 

een oppervlakte volgens opmeting van 02 a 66 ca, geraamd op 130.900,00 euro (honderddertigduizend 

negenhonderd euro).  

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 oktober 2016 principieel beslist om de onroerende goederen, zijnde 

enerzijds de voormalige conciërgewoning op en met medegaande grond, gelegen Plein 4 te 8551 Heestert 

met een oppervlakte van 02 a 66 ca (LOT 1), alsook anderzijds het voormalig gemeentehuis op en met 

medegaande grond, gelegen Gauwelstraat 5 te 8551 Heestert met een oppervlakte van 04 a 77 ca (LOT 2), 

te verkopen aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de instelprijs volgens 

de opgemaakte schattingsverslagen op 6 september 2016. 

De gemeenteraad heeft zich eveneens in zitting van 24 oktober 2016 principieel akkoord verklaard om de 

wegenis met een oppervlakte van 02 a 84 ca (LOT 3) zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt 

door de heer Johan DENEVE, landmeter-expert, op 10 juli 2013, op te nemen in het openbaar domein van 

de gemeente Zwevegem. 



Er werd beslist om de procedure tot verkoop in eigen beheer uit te voeren, in overeenstemming met de 

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

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

De gemeente Zwevegem heeft de nodige publiciteit en openbaarheid verleend aan de verkoopprocedure via 

diverse kanalen, meerbepaald publicatie in dag en/of weekbladen, in Infopunt Zwevegem, op website 

gemeente Zwevegem, via aanplakking van affiches in de openbare gebouwen van de gemeente, zijnde 

Gemeentepunt, Bib, Sportpunt, alsook aan bedoelde onroerende goederen, waarbij tevens het recht van 

mededinging toegepast wordt. 

Hiertoe werd er een oproep gelanceerd om tijdens de periode van 5 december 2016 tot en met 1 februari 

2017 om 12 uur ’s middags door geïnteresseerde kandidaat-kopers, een schriftelijk en onherroepelijk bod 

onder gesloten omslag in te dienen bij het Gemeentebestuur van Zwevegem – Gemeentepunt – Dienst 

Bestuurszaken – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 ZWEVEGEM. 

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2016, werd de opening van 

de omslagen met biedingen met het oog op de verkoop in eigen beheer aan de hoogstbiedende van het 

voormalig gemeentehuis, gelegen Gauwelstraat 5 en de voormalige conciërgewoning, gelegen Plein 4 te 

Heestert, op en met medegaande grond, vastgesteld op maandag 6 februari 2017 om 11 uur in de 

Collegezaal van het Gemeentepunt te Zwevegem, en waarbij dan aan de bieders de datum zal meegedeeld 

worden waarop een zitting zal gehouden worden voor het uitbrengen van een eventueel mondeling hoger 

bod, dit voor de definitieve afwerking van de verkoop. 

Op 6 februari 2017 werd het proces-verbaal na opening van de omslagen met biedingen opgemaakt, dit 

voor de voormalige conciërgewoning op en met medegaande grond, gelegen Plein 4 te Heestert. 

Er werden 2 schriftelijke biedingen ontvangen. 

Eveneens op 6 februari 2017 werd het proces-verbaal na opening van de omslagen met biedingen 

opgemaakt, dit voor het voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond, gelegen Gauwelstraat 5 te 

Heestert. 

Er werd 1 schriftelijk bod ontvangen. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 februari 2017 kennis genomen van het 

proces-verbaal na opening van de omslagen met biedingen van de voormalige conciërgewoning en het 

voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond te Heestert, met als conclusie dat de biedingsprijzen 

te laag waren, zijnde onder de minimum vooropgestelde raming van de instelprijs/verkoopwaarde volgens 

de opgemaakte schattingsverslagen door de heer Johan DENEVE op 6 september 2016. 

De zitting van 14 maart 2017 voor het uitbrengen van een mondeling hoger bod werd verdaagd, door het 

feit dat de aanwezige kandidaat uitstel vroeg met het oog op een bijkomend plaatsbezoek. 

Er werd uitstel verleend naar donderdag 23 maart 2017 om 11 uur. 

Op 23 maart 2017 werd het proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor de 

voormalige conciërgewoning opgemaakt, waarbij na meerdere biedingen het hoogste mondeling bod 

gebracht werd op 131.000,00 euro door de heer Lode VAN MELLE, handelend namens MAMOVA Bvba met 

zetel te 8570 ANZEGEM, Zwevegemstraat 23, mits de opschortende voorwaarde van het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning van 5 entiteiten. De aanvraag 

zal zo spoedig als mogelijk ingediend worden en in elk geval binnen een redelijke termijn. 

Eveneens op 23 maart 2017 werd het proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor 

het voormalig gemeentehuis opgemaakt, waarbij na meerdere biedingen het hoogste mondeling bod 

gebracht werd op 226.000,00 euro door de heer Lode VAN MELLE, handelend namens MAMOVA Bvba met 

zetel te 8570 ANZEGEM, Zwevegemstraat 23. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 3 april 2017 kennis genomen van het 

proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor de voormalige conciërgewoning en 



kennisname proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod voor het voormalig 

gemeentehuis te HEESTERT. 

Op 10 mei 2017 werd overgegaan tot het ondertekenen van de overeenkomst inzake ‘Tijdelijke en 

Voorwaardelijke Aankoopbelofte’ voor wat de voormalige conciërgewoning op en met medegaande grond 

betreft, gelegen Plein 4 te HEESTERT. Deze voorwaardelijke aankoopbelofte is geldig tot 31 oktober 2017 en 

geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning 

voor het bouwen van een meergezinswoning van 5 entiteiten. De aanvraag zal zo spoedig als mogelijk 

ingediend worden en in elk geval binnen een redelijke termijn. Tegen deze datum moet ook de akte 

verleden worden. 

Eveneens op 10 mei 2017 werd overgegaan tot het ondertekenen van de overeenkomst inzake ‘Tijdelijke 

Aankoopbelofte’ voor wat het voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond betreft, gelegen 

Gauwelstraat 5 te HEESTERT. Deze aankoopbelofte is geldig tot 31 oktober 2017. Tegen deze datum moet 

ook de akte verleden worden.  

Het dossier werd onderworpen aan het vereiste openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” 

gedurende de periode van 9 januari 2017 tot en met 23 januari 2017, waar uit het proces-verbaal van 

sluiting blijkt dat geen enkel bezwaarschrift ingediend werd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 januari 2017 kennis genomen van de 

sluiting van het openbaar onderzoek. 

Het opmetingsplan met de samenvoeging van de loten 1 en 2 tot 1 lot met een oppervlakte van 07 a 43 ca 

werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, op 28 april 2017. 

De gemeente Zwevegem, zijnde “De Verkoper” heeft meester Dirk DECLERCQ, notaris met standplaats te 

Zwevegem, houder der minuut, aangeduid, en “De Koper” heeft meester Ronny VAN EECKHOUT, 

geassocieerd notaris te Waregem aangeduid. 

De ontwerpakte inzake verkoop van de onroerende goederen werd opgemaakt door meester Dirk 

DECLERCQ, notaris met standplaats te Zwevegem, houder der minuut, en meester Ronny VAN EECKHOUT, 

geassocieerd notaris te Waregem (notaris van “de koper”), waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd 

vastgelegd tussen : 

ENERZIJDS 

De gemeente ZWEVEGEM, openbare instelling, met maatschappelijke zetel te Zwevegem, Blokkestraat 29 

bus 1, met ondernemingsnummer 0207.484.582, vertegenwoordigd door : 

- De heer DOUTRELUINGNE Marc Louis Joseph, identiteitskaartnummer 591-9605448-28, 

rijksregisternummer 55.10.04-349.77, geboren te Kortrijk op vier oktober negentienhonderd 

vijfenvijftig, wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6, in zijn hoedanigheid van 

Burgemeester 

- De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, identiteitskaartnummer 591-7356904-41, 

rijksregisternummer 68.12.14-301.15, geboren te Zwevegem op veertien december 

negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, in zijn hoedanigheid 

van gemeentesecretaris, zijnde “De Verkoper” EN 

ANDERZIJDS 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAMOVA”, met zetel te 8570 Anzegem 

(Ingooigem), Zwevegemstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 

0823.807.835, RPR Kortrijk, BTW BE 823.807.835. 

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Elisabeth Desimpel te Waregem, op tien maart tweeduizend en tien, 

bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daaropvolgend onder nummer 

2010-03-12/0301454. 



Waarvan de statuten gewijzigd zijn bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt 

door geassocieerd notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op 14 maart 2011, bekendgemaakt in de 

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 11050481. 

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder : 

De Heer VAN MELLE Lode Jozef Luc, geboren te Waregem op drie november negentienhonderd 

vierenzeventig, rijksregisternummer 74.11.03-009.77, wonende te 8570 Anzegem (Ingooigem), 

Zwevegemstraat 23, tot deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte, gepubliceerd zoals vermeld, 

zijnde “De Koper”, van het hierna volgend onroerend goed gelegen : 

GEMEENTE ZWEVEGEM – VIERDE AFDELING – HEESTERT 

Het voormalig gemeentehuis en de voormalige conciërgewoning op en met grond en aanhorigheden, 

gelegen te Zwevegem (HEESTERT), Gauwelstraat 5 en Plein 4, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie 

B deel van nummers 1364EP0000 en 1364FP0000, met een gemeten oppervlakte van zeven are 

drieënveertig centiare (7a43ca), met gereserveerd perceelnummer 1364 G P0000, zoals weergegeven op het 

opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, beëdigd landmeter-expert te Zwevegem, op 28 april 

2017, waarbij “de verkoper” het hoger vermeld onroerend goed verkoopt tegen de opgenomen lasten en 

voorwaarden aan “de koper”, voor de prijs van DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO 

(357.000,00 EURO). 

De koper verklaart expliciet afstand te doen van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning van 5 entiteiten, welke werd 

opgenomen in de overeenkomst inhoudende een ‘Tijdelijke en Voorwaardelijke Aankoopbelofte d.d. 10 mei 

2017 (voormalige conciërgewoning). 

Alle kosten, rechten en ereloon betreffende deze akte en haar gevolgen zijn ten laste van de koper, alsook 

de opmetingskosten. 

De kosten die betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper, meer bepaald de publiciteitskosten, 

alsook de kosten van de bodemattesten en de kosten van de stedenbouwkundige uittreksels zullen gedragen 

worden door de verkoper, zijnde de gemeente Zwevegem. 

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 14 december 2016. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

a.) De gemeenteraad neemt akte van het proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod 

opgemaakt op 23 maart 2017, waarbij na meerdere biedingen het hoogste mondeling bod gebracht 

werd op 131.000,00 euro door de heer Lode VAN MELLE, handelend namens MAMOVA Bvba met zetel 

te 8570 ANZEGEM, Zwevegemstraat 23, voor de voormalige conciërgewoning op en met medegaande 

grond, gelegen Plein 4 te 8551 HEESTERT.  

b.) De gemeenteraad neemt akte van het proces-verbaal houdende vaststelling van mondeling hoogste bod 

opgemaakt op 23 maart 2017, waarbij na meerdere biedingen het hoogste mondeling bod gebracht 

werd op 226.000,00 euro door de heer Lode VAN MELLE, handelend namens MAMOVA Bvba met zetel 

te 8570 ANZEGEM, Zwevegemstraat 23, voor het voormalig gemeentehuis op en met medegaande 

grond, gelegen Gauwelstraat 5 te 8551 HEESTERT. 

Artikel 2 

De voorgelegde ontwerpakte inzake verkoop door de gemeente Zwevegem van het onroerend goed, zijnde 

de voormalige conciërgewoning op en met medegaande grond, gelegen Plein 4 te 8551 HEESTERT, en het 

voormalig gemeentehuis op en met medegaande grond, gelegen Gauwelstraat 5 te 8551 HEESTERT, en 

volgens recent kadastraal uittreksel sectie B deel van nummers 1364EP0000 en 1364FP0000, met een 



gemeten oppervlakte van zeven are drieënveertig centiare (7a43ca), zijnde LOT 1, met gereserveerd 

perceelnummer 1364 G P0000, zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan 

DENEVE, beëdigd landmeter-expert te Zwevegem, op 28 april 2017, aan : 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAMOVA”, met zetel te 8570 Anzegem 

(Ingooigem), Zwevegemstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 

0823.807.835, RPR Kortrijk, BTW BE 823.807.835. 

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Elisabeth Desimpel te Waregem, op tien maart tweeduizend en tien, 

bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van twaalf maart daaropvolgend onder nummer 

2010-03-12/0301454. 

Waarvan de statuten gewijzigd zijn bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt 

door geassocieerd notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem op 14 maart 2011, bekendgemaakt in de 

Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 11050481. 

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van de statuten, door haar niet-statutair zaakvoerder : 

De Heer VAN MELLE Lode Jozef Luc, geboren te Waregem op drie november negentienhonderd 

vierenzeventig, rijksregisternummer 74.11.03-009.77, wonende te 8570 Anzegem (Ingooigem), 

Zwevegemstraat 23, tot deze hoedanigheid benoemd in de oprichtingsakte, gepubliceerd zoals vermeld, 

zijnde “De Koper”, voor de prijs van DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND EURO (357.000,00 EURO), 

wordt goedgekeurd. 

De verkoper verklaart het hiervoor beschreven onroerend goed te verkopen tegen de prijs en tegen de 

lasten en voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte. 

De koper verklaart expliciet afstand te doen van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een 

stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning van 5 entiteiten, welke werd 

opgenomen in de overeenkomst inhoudende een ‘Tijdelijke en Voorwaardelijke Aankoopbelofte d.d. 10 mei 

2017 (voormalige conciërgewoning). 

Artikel 3 

Akkoord te gaan om de wegenis, met een gemeten oppervlakte van twee are vierentachtig centiare 

(2a84ca), zijnde LOT 2, met gereserveerd perceelnummer 1364 H P0000, zoals weergegeven op het 

opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan DENEVE, beëdigd landmeter-expert te Zwevegem, op 28 april 

2017, op te nemen in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 4 

Alle kosten, rechten en ereloon betreffende deze akte en haar gevolgen zijn ten laste van de koper, alsook 

de opmetingskosten. 

De kosten die betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper, meer bepaald de publiciteitskosten, 

alsook de kosten van de bodemattesten en de kosten van de stedenbouwkundige uittreksels zullen gedragen 

worden door de verkoper, zijnde de gemeente Zwevegem. 

Artikel 5 

De heer bewaarder der hypotheken wordt door de partijen uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve 

inschrijving te nemen tijdens de overschrijving van een uitgifte van deze akte, om welke reden het ook 

moge zijn. 

Artikel 6 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

Notaris Dirk DECLERCQ, Kortrijkstraat 80 te 8550 ZWEVEGEM en aan geassocieerd notaris Ronny VAN 

EECKHOUT, Zuiderlaan 71 te 8790 WAREGEM, om na het verstrijken van de termijn voor schorsing of 

vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de akte, alsook ter 

kennisgeving aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAMOVA” – T.a.v. de heer 

VAN MELLE Lode Zwevegemstraat 23 te 8570 ANZEGEM (INGOOIGEM). 



10.  Goedkeuring voorstel tot het gedeeltelijk verplaatsen van voetweg nr. 80 te Sint-Denijs, 

grondgebied Zwevegem. 

Bevoegdheid 

- Bepalingen in het gemeentedecreet d.d. 15 juli 2005.  

- Bepalingen in het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid art. 57, met de latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Wet van 10 april 1841 op de buurtwegen met de latere wijzigingen, en laatst gewijzigd bij het decreet van 

4 april 2014 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot de ruimtelijke ordening en het 

grond- en pandenbeleid. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie 

van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schrijven dhr. Vandendorpe Bernard, Comminestraat 4 te 8552 Moen, met vraag voor gedeeltelijke 

verplaatsing van voetweg nr. 80 te Sint-Denijs, op grondgebied Zwevegem.  

- Akkoord aangelanden van 25 maart van dhr. en mevr. J. Dockx – E. Vandendorpe, wonende Ter Klare 2 te 

Sint-Denijs. 

- Akkoord aangelanden van 25 maart van dhr. en mevr. M. feyx – S. Vanbeselaere, wonende Driesstraat 63 

te Sint-Denijs. 

- Ligging gewestplan voetweg 80 Sint-Denijs. 

- Rooilijnplan opgemaakt door bvba Topo-Rio, Tyberghein Luc – Reyntjens Filip. 

- Gemeenteraadsbesluit d.d. 26 juli 2017 betreffende principebeslissing aanvraag tot het gedeeltelijk 

verplaatsen van voetweg nr. 80 te Sint-Denijs. 

- Stukken van het onderzoek “de commodo et incommodo” geopend op 12 juli 2017 en afgesloten op 12 

augustus 2017, waarbij uit het proces-verbaal van sluiting blijkt dat tegen deze voorgenomen gedeeltelijke 

verplaatsing van voetweg nr. 80 (deel) te Sint-Denijs, drie bezwaarschriften werden ingediend.  

- Bezwaarschrift door dhr. Koenraad Verbrugghe en Saraï Sabbe, Kooigemstraat 26 A te 8554 Sint-Denijs. 

- Bezwaarschrift door dhr. Tim Despiegelaere en Lobke Pottie, Kooigemstraat 26 te 8554 Sint-Denijs. 

- Bezwaarschrift door Natuurpunt Zwevegem, p.a. Lindelos 2 te 8551 Heestert. 

Situering 

Dit deel van voetweg nr. 80, met voorstel tot verplaatsing is gelegen tussen Ter Klare te Sint-Denijs en een 

te behouden deel van voetweg nr. 80, kadastraal gekend onder de 6de afdeling Sectie F nr. 122. Dit deel van 

de voetweg heeft een breedte van 1.50m. Het af te schaffen deel van de voetweg nr. 80 te Sint-Denijs is 

volgens het gewestplan Kortrijk gelegen op de zonegrens van het woongebied en het landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied. De nieuwe ligging van de te verplaatsen voetweg nr. 870 te Sint-Denijs is 

volgens het gewestplan Kortrijk gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Motivering 

De procedure voor het (gedeeltelijke) verplaatsen van een voetweg bestaat uit zes stappen:  

- Principiële beslissing gemeenteraad i.v.m. het voornemen om een buurtweg te verplaatsen. 

- Opmaak aanvraag met de nodige documenten en motivering. 

- Openbaar onderzoek gedurende 30 dagen. 

- Beoordeling gemeenteraad. 

- Voorleggen van het dossier en beoordeling van het gemeentebestuur aan de Deputatie. 

- Beslissing Deputatie en bekendmaking met mogelijkheid beroep aan te tekenen. 



In het bijgevoegd schrijven wordt door de aanvrager verder ingegaan op de motivatie om een deel van 

voetweg 80 te Sint-Denijs, te verplaatsen zonder dat deze een negatief effect heeft voor de recreatieve 

gebruiker. Door dhr. Vandendorpe werd vastgesteld dat dit deel van de desbetreffende voetweg op heden 

enkel een recreatieve functie heeft. Deze fungeert niet als een verbindende prioritaire weg en heeft dus 

geen verkeerskundige functie. Het stuk voetweg zou bij het verplaatsen, verlengd worden met +/- 65 m en 

voor een betere aansluiting zorgen op voetwegen nr. 73, 66 en 164 te Sint-Denijs. Bovendien blijkt dat de 

voetweg ter hoogte van Ter Klare een verkeersonveilige aansluiting heeft. Bij het verlaten van de voetweg 

wordt het volledige zicht van de recreatieve gebruiker door de aanwezige bestaande bebouwing namelijk 

ontnomen. Evenals hebben aankomende bestuurders geen zicht op de voetweg en wordt de voetweg 

nergens aangekondigd. Hierdoor is het moeilijk anticiperen op de recreatieve gebruiker van de voetweg.  

Ook voor de aanvrager zal het verplaatsen van de voetweg voor een verbetering zorgen van de veiligheid 

van hun kinderen, hun bezoekers en derden. De desbetreffende voetweg passeert namelijk rakelings hun 

toegangspoort. Bovendien zou het verplaatsen van de voetweg, de percelen met nummer 122 en 166p 

verbinden tot 1 geheel. Aangezien de aanvrager van beide percelen eigenaar is, wordt aangegeven dat het 

gebruik en beheer van het stuk grond zal worden geoptimaliseerd. 

Tijdens het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 12 juli 2017 tot en met 12 augustus 2017, waarbij 

de plannen ter inzage werden gelegd in het Gemeentepunt aan het loket Woon- en Leefomgeving – dienst 

Ruimtelijke Ordening – Blokkestraat 29 bus 1, werden er drie schriftelijke bezwaren ingediend bij middel van 

een aangetekende zending. De bezwaren werden ingediend door Koenraad Verbrugghe en Saraï Sabbe, 

Kooigemstraat 26 A te 8554 Sint-Denijs, Tim Despiegelaere en Lobke Pottie, Kooigemstraat 26 te 8554 Sint-

Denijs en Natuurpunt Zwevegem, p.a. Lindelos 2 te 8551 Heestert. 

In de drie bezwaren (zie juiste verwoording bezwaren in bijlage) worden volgende punten opgemerkt: 

- dat het verplaatsen van de voetweg nr. 80 een verzoek is uit privébelangen, daar perceel F122 en F166P 

dan zou kunnen geëxploiteerd worden als één geheel. 

- dat het verplaatsen van voetweg nr. 80 een noodzakelijke stap is om loten F122 en F166P met elkaar te 

kunnen verbinden en zo de bestaande verkaveling te kunnen wijzigen.  

- dat het samenvoegen van bovengenoemde percelen tot één geheel en te exploiteren als landbouwgrond, 

schadelijk kan zijn voor de omwonende (sproeistoffen) en de woonkwaliteit zal verminderen door 

geluidshinder (tractoren). 

- dat het verplaatsen van voetweg nr. 80 kosten zal meebrengen voor de gemeenschap, nl. het openbreken 

van de huidige weg, het verwijderen van de elektriciteitskabels en de straatverlichting langs de huidige 

voetweg, het plaatsen van nieuwe elektriciteitskabels en straatverlichting langs de nieuwe voetweg, ... 

- dat het verplaatsen van voetweg nr. 80 de verkeersveiligheid niet ten goede zou komen. Op het stuk waar 

de verplaatste voetweg zou op uitkomen, rijden de automobilisten sneller dan waar deze huidig ligt. Als het 

perceel wordt geëxploiteerd als landbouwgrond, dan kunnen er hoge gewassen geplaatst worden die het 

zicht van de aankomende bestuurders belemmeren.  

-  dat het verplaatsen van voetweg nr. 80 geen verbetering zou zijn voor de recreatieve waarde van de 

voetweg. Er zou een langer stuk moeten gewandeld worden langs een weg met gemotoriseerd verkeer.  

-  dat de verplaatsing een gebrek aan sociale controle tot gevolg zou hebben wegens een onverlichte 

voetweg. 

Deze bezwaren werden door het gemeentebestuur weerlegd: 

-  De evidente private belangen (grotere privacy, verhoogde veiligheid, samengevoegde percelen) zijn niet 

strijdig met het openbaar belang ter zake. Het openbaar belang wordt niet in gedrang gebracht door de 

beoogde verplaatsing vermits alle verbindingen verzekerd blijven en de recreatieve mogelijkheden niet 

aangetast worden. Integendeel de nieuwe ligging van de trage weg is 65 m langer. 



- De achterkant van perceel 166p wordt op heden reeds gebruikt als weide. Ook in de toekomst zou dit het 

geval blijven, weliswaar in samenvoeging met perceel F122. 

-  In de aanvraag is geen sprake van verkavelingsdoeleinden, ook niet impliciet. De bedoeling, volgens de 

aanvraag, is de twee percelen als één grotere weide te gebruiken wat tevens bewerkingen met grote 

landbouwmachines of sproeimachines praktisch uitsluit. De eventuele verplaatsing van de voetweg zal 

geen invloed hebben op de woonkwaliteit van de buurtbewoners. 

- De kosten die gemaakt dienen te worden voor het verplaatsen van de voetweg, zijn ten laste van de 

aanvrager.  

-  De veiligheid voor de buurtbewoners en de aanvrager zal door de verplaatsing ongetwijfeld verbeterd 

worden. De wandelaars en de fietsers komende uit de richting van de Driesstraat hebben ter hoogte van 

Ter Klare, met het bestaande tracé geen enkel zicht op het aankomend verkeer uit de Kooigemstraat. Bij 

verplaatsing kunnen de fietser en wandelaars komende uit de andere richting vroeger de straat Ter Klare 

verlaten om de voetweg te gebruiken.  

- Er moet ook rekening gehouden worden met het algemeen netwerk van verbindingen door trage wegen en 

niet met de persoonlijke belangen. Hieruit blijkt alle bestaande verbinding ook na verplaatsing van de 

voetweg zullen verzekerd blijven, enerzijds met Ter klare en anderzijds met het behouden deel van de 

voetweg nr. 80. Het verplaatste deel zal bovendien aansluiten op voetweg nr. 73 aan de overkant met Ter 

Klare. 

-  De gezinnen wonende in de bocht van de Kooigemstraat hebben nu ook geen rechtstreekse toegang tot 

het verplaatsen deel en moeten hoe dan ook gebruik maken van de rijweg Ter Klare om de voetweg te 

bereiken. De bijkomende afstand door de verplaatsing vormt geen redelijk nadeel. Uit de ene richting 

(Kooigemstraat) zal de afstand groter zijn en uit de andere richting (Ter Klare) korter. Bovendien hebben 

de bewoners van de verkaveling, tevens de mogelijkheid het dorpscentrum te bereiken door gebruik te 

maken van dichtbij gelegen voetwegen aan de overkant van de Kooigemstraat. 

-  De verplaatste voetweg ligt duidelijk op voldoende afstand van de woningen om niet als vluchtroute te 

voet of per fiets gebruikt te worden, terwijl de sociale controle hoofdzakelijk vervuld wordt door de 

verlichte Kooigemstraat waarop de woningen aansluiten. 

Zoals hierboven reeds blijkt uit de weerlegging van de ingediende bezwaren mag besloten worden dat de 

voorgestelde verplaatsing het openbaar belang niet in het gedrang brengt en de samenhang van het 

betrokken trage netwerk evenmin: 

-  De oorspronkelijke verbindingen blijven verzekerd, ook deze met Ter Klare en de Driesstraat. 

-  Door het verplaatsen van de voetweg wordt de veiligheid voor de gebruikers uit de richting Driesstraat 

verhoogd door een beter zicht op het verkeer uit Ter Klare. Ook omgekeerd verbetert de zichtbaarheid en 

dus de aantrekkelijkheid van voetweg nr. 80 voor de recreatieve gebruikers die uit de richting van de 

Kooigemstraat afkomstig zijn.  

Betreffend de meerwaardevergoeding voor de verplaatsing van voetweg nr. 80 wordt voorgesteld om geen 

meerwaardevergoeding aan te rekenen. Dit gezien de huidige voetweg een lengte heeft van 107m met een 

breedte van 1,50 m wat een totale oppervlakte geeft van 160,50 m². De eventueel verplaatste voetweg zou 

een lengte hebben van 175,08 m met een breedte van 1,50m en dus een totale oppervlakte van 262,50 m². 

Dit geeft een meeroppervlakte van +- 102m².  

  



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1: De gemeenteraad stelt voor om de voetweg nr. 80 te 8554 Sint-Denijs te verplaatsen naar de 

locatie groen aangegeven op het rooilijnplan. Alle uitvoeringskosten zijn ten laste van de aanvrager. 

Artikel 2: De gemeenteraad opteert om geen vergoeding te vorderen. Dit gezien de huidige voetweg een 

lengte heeft van 107m met een breedte van 1,50 m wat een totale oppervlakte geeft van 160,50 m². De 

eventueel verplaatste voetweg zou een lengte hebben van 175,08 m met een breedte van 1,50m en dus een 

totale oppervlakte van 262,50 m². Dit geeft een meeroppervlakte van +- 102m². 

Artikel 3: Onderhavig besluit wordt met de nodige stukken opgestuurd naar de provinciale dienst 

Vergunningen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries (BRUGGE), om vervolgens het dossier ter 

definitieve beslissing voor te leggen aan de Deputatie. 

11.  Goedkeuring overeenkomst Erfgoed Inzicht. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43.   

Juridische grond 

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.  

Verwijzingsdocumenten 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de Provincie West-Vlaanderen over 

Erfgoedinzicht (bijlage 2017-46). 

Motivering 

Erfgoed Zuidwest, de cultureel-erfgoedcel van Zuid-West-Vlaanderen, heeft momenteel het project 

Digitalisatoren lopen. Via dit project wil de cel de beeldhouwwerken en schilderijen in het bezit van de lokale 

overheden in kaart brengen, digitaliseren en online ter beschikking stellen aan het brede publiek. De 

gemeente Zwevegem heeft momenteel een 30-tal kunstwerken in bezit. Deze werken zouden dankzij het 

project voor het brede publiek beschikbaar worden gemaakt. Een voorwaarde om aan het project te kunnen 

deelnemen is dat de collectiebeheerder zich aansluit bij de online databank Erfgoedinzicht 

(www.erfgoedinzicht.be). Aansluiting bij deze databank is gratis zolang de 20 GB niet overschreden wordt. 

Aangezien het voor de gemeente slechts om een 30-tal objecten zou gaan, zal de 20 GB niet overschreden 

worden. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met de aansluiting bij de online databank Erfgoedinzicht. 

Artikel 2 

De gemeenteraad beslist de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2017-46) tussen gemeende Zwevegem en 

de Provincie West-Vlaanderen als volgt goed te keuren: 

Artikel 1 – Collectieregistratie en –beheer  

1. De Provincie stelt aan de collectiebeheerder kosteloos een registratiesysteem ter beschikking, inclusief 1 

gebruikerstoegang. Extra toegangen kunnen verkregen worden op kosten van de collectiebeheerder voor de 

prijs van € 121 incl. btw per jaar.  

2. De collectiebeheerder neemt zijn gegevens inzake collectieregistratie en - beheer (= inhoudelijke 

metadata) integraal op in de provinciale erfgoeddatabank.  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93868
http://www.erfgoedinzicht.be/
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93868


3. De collectiebeheerder engageert zich om samen met de Provincie de kwaliteit van de gegevens te 

bewaken.  

4. De collectiebeheerder is en blijft eigenaar van de eigen registratiegegevens. De Provincie en alle 

systeembeheerders kunnen geen enkel recht laten gelden op deze gegevens.  

Artikel 2 – Digital Asset Management (DAM)  

1. De Provincie stelt een veilig, digitaal opslagsysteem ter beschikking voor collectiegerelateerde bestanden 

zoals afbeeldingen. Het gebruik ervan is kosteloos voor zover de totale benodigde opslagcapaciteit de 20Gb 

niet overschrijdt. Indien dit toch het geval zou zijn, draagt de collectiebeheerder de meerkost (prijs op 

datum van ondertekening: 1 euro per Gb per maand).  

2. De collectiebeheerder kan te allen tijde rechtstreeks toegang krijgen tot zijn digitale bestanden om deze 

te beheren en erover te beschikken.  

3. De collectiebeheerder is eigenaar van zijn eigen bestanden en de daaraan gekoppelde technische 

metadata en is er verantwoordelijk voor. De collectiebeheerder behoudt alle rechten op zijn eigen bestanden 

en de Provincie kan hier geen enkel recht op laten gelden.  

Artikel 3 – Website erfgoedinzicht.be  

1. De Provincie voorziet een publieksgerichte ontsluiting van de collectieregistratie via de website 

erfgoedinzicht.be. Naast het publiceren van afbeeldingen worden gegevens van volgende aard op de website 

getoond: instellingsnaam, objectnummer, objectnaam, titel, beschrijving, vervaardiger, datering, 

afmetingen, materiaal…  

2. De collectiebeheerder ontsluit het voor het publiek relevante deel van zijn collectie op deze website. Hij 

communiceert over eigen erfgoedgerelateerde activiteiten (tentoonstellingen, publicaties, vorming…) via de 

UiT-databank (www.uitdatabank.be) en staat in voor de invoer van de relevante gegevens, die worden 

overgenomen in de rubriek "UiT agenda".  

Voor de aantrekkelijkheid van de website is het belangrijk om regelmatig één of meerdere stukken of de 

werking daarrond in de kijker te plaatsen.  

3. De collectiebeheerder is verantwoordelijk voor de gegevens die door hem aangeleverd worden in het 

kader van de publieksgerichte ontsluiting zoals voorzien in artikel 3.2 en heeft de auteursrechten op de 

afbeeldingen geklaard. De collectiebeheerder moet de Provincie op haar eerste verzoek bijstand verlenen en 

vrijwaren tegen alle auteursrechtelijke vorderingen die door derden worden ingesteld.  

4. De collectiebeheerder kan de eigen gegevens uit de provinciale erfgoeddatabank ontsluiten via andere 

kanalen b.v. in lokale of thematische websites. De aanlevering van die gegevens is gratis, maar de kosten 

die gepaard gaan met het presenteren ervan buiten erfgoedinzicht.be zijn voor de rekening van de 

collectiebeheerder. Hierbij dient hij het logo van erfgoedinzicht.be op te nemen in de onmiddellijke nabijheid 

van deze gegevens en te linken naar deze website.  

5. Mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de collectiebeheerder kan de 

Provincie de gepubliceerde gegevens op erfgoedinzicht.be ter beschikking stellen aan derden als open data.  

Artikel 4 – Andere projecten  

Mits uitdrukkelijke voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de collectiebeheerder kan de Provincie 

met gegevens uit de Erfgoeddatabank participeren in andere projecten zoals Europeana.  

Artikel 5 – Ondersteuning  

1. De Provincie zorgt voor inhoudelijke en technische ondersteuning bij de collectieregistratie, het DAM en 

de website. Zij organiseert ook gratis vorming.  

2. De integratie van externe digitale gegevens kan kosten met zich meebrengen. Dit gebeurt in overleg met 

de collectiebeheerder.  

  



Artikel 6 – Organisatiestructuur  

De collectiebeheerder neemt actief deel aan en stelt zijn expertise ter beschikking binnen volgende 

organisatiestructuur:  

1. Jaarvergadering  

Jaarlijkse bijeenkomst - ontmoetingsdag voor de brede erfgoedsector.  

2. Stuurgroep  

De stuurgroep vertegenwoordigt alle deelnemende collectiebeheerders, stuurt Erfgoedinzicht en adviseert de 

deputatie.  

3. Technische en inhoudelijke werkgroepen  

Technische en inhoudelijke werkgroepen ondersteunen de stuurgroep.  

De collectiebeheerder kan zich ook laten vertegenwoordigen door de intergemeentelijke erfgoedcel, erfgoed 

zuidwest.  

Artikel 7 – Inzagerecht  

De collectiebeheerder heeft inzagerecht in de overeenkomsten met de leveranciers van het 

registratiesysteem en het digitaal opslagsysteem.  

Artikel 8 – Duur en einde van de overeenkomst  

1. Deze overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en geldt voor twee jaar. Daarna wordt de 

overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor een jaar.  

2. De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar, mits een schriftelijke vooropzeg van drie maanden. De 

collectiebeheerder kan in dat geval zonder kosten zelf de digitale bestanden in origineel formaat uit het DAM 

ophalen en daarna verwijderen. Indien de collectiebeheerder dit werk wenst uit te besteden aan de 

leverancier van Erfgoedinzicht, zijn de exitkosten voor zijn rekening.  

3. Bij de opzeg van de overeenkomst kan de Provincie geen enkele van de in het kader van de huidige 

overeenkomst aangeleverde bestanden van de collectiebeheerder behouden, verwerken, gebruiken of 

publiceren en kan de Provincie ook geen enkel recht op deze bestanden laten gelden. Artikel 9 – 

Slotbepaling  

Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande.  

Opgesteld in twee exemplaren. Elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.  

12.  Vaststellen functiebeschrijving gemeentesecretaris en financieel beheerder.  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 105 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de 

rechtspositieregeling. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2008, zoals tot op heden gewijzigd, betreffende de 

goedkeuring rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel artikel 31 betreffende de bevoegdheid van de 

gemeenteraad tot het vaststellen van de functiebeschrijving van de gemeentesecretaris en financieel 

beheerder.  

Verwijzingsdocumenten 

- Functiebeschrijving secretaris (bijlage 2017-48). 

- Functiebeschrijving financieel beheerder (bijlage 2017-47). 

  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93871
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93870


Situering 

In het kader van de integratie gemeente en OCMW Zwevegem is er sinds 1 januari 2017 zowel een 

gezamenlijke financieel beheerder als secretaris. Hiertoe werd de functiebeschrijving van beide functies 

geactualiseerd.  

Motivering 

De gemeenteraad is bevoegd tot het vaststellen van beide functiebeschrijvingen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De functiebeschrijving van de secretaris (bijlage 2017-48) en de financieel beheerder (bijlage 2017-47), 

zoals toegevoegd in de bijlage bij deze beslissing, wordt goedgekeurd.  

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 17 juli 2017 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 20.10 uur. 

 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93871
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/93870

