
 

 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 JUNI 2017 

 

Aanwezig: 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, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

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

Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.04 uur. 

 

 

1.  Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 15 en 16. 

Juridische grond 

- Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

- Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari 2013. 

Verwijzingsdocumenten 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 mei 2015 betreffende aanstelling van dhr. Eric Françoys als raadslid 

n.a.v. het ontslag van dhr. Dirk Vanluchene. 

- Schrijven van 16 juni 2017 van dhr. Andres Vandenborre inzake afstand van mandaat als 

gemeenteraadslid. 

Motivering 

Op 19 april 2017 overleed gemeenteraadslid Eric Françoys. Ter invulling van dit opengevallen mandaat dient 

in de vervanging te worden voorzien. 

Volgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, bij besluit voor de raad van 

Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 juist bevonden, is de eerstvolgende opvolger Andres 

Vandenborre. Andres Vandenborre doet afstand van zijn mandaat als gemeenteraadslid. Vic Ravelingeen die 

als volgende in aanmerking komt, wenst zijn mandaat wel op te nemen. 



Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat dhr. Vic Ravelingeen voldoet aan de gestelde verkiesbaarheid 

en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 

  



BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. Vic Ravelingeen, geboren op 23 oktober 1986 en wonende Meersstraat 9 te 8552 Moen wordt als 

gemeenteraadslid aangesteld. 

Artikel 2 

Dhr. Vic Ravelingeen legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid: 

‘ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’. 

2.  Aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 15 en 16. 

Juridische grond 

- Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011. 

- Notulen van de installatievergadering dd. 2 januari 2013. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schrijven van 12 juni 2017 van dhr. Yves Goemaere inzake ontslag als gemeenteraadslid. 

- Schrijven van 12 juni 2017 van Mevr. Sofie Dehullu en Mevr. Rishan Kahsay Dory inzake afstand van 

mandaat als gemeenteraadslid. 

Motivering 

Op 12 juni 2017 nam Yves Goemaere ontslag als gemeenteraadslid. Ter invulling van dit opengevallen 

mandaat dient in de vervanging te worden voorzien. 

Volgens de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012, bij besluit voor de raad van 

Verkiezingsbetwistingen van 23 november 2012 juist bevonden, is de eerstvolgende opvolger Sofie Dehullu. 

Sofie Dehullu doet afstand van haar mandaat als gemeenteraadslid. Ook opvolger Rishan Kahsay Dory doet 

afstand van haar mandaat. Bart Malfait die als volgende in aanmerking komt, wenst zijn mandaat wel op te 

nemen. 

Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat Dhr. Bart Malfait voldoet aan de gestelde verkiesbaarheid en 

zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Dhr. Bart Malfait, geboren op 2 maart 1970 en wonende Italiëlaan 13 te 8550 Zwevegem wordt als 

gemeenteraadslid aangesteld. 

Artikel 2 

Dhr. Bart Malfait legt in handen van de voorzitter van de gemeenteraad de eed af als gemeenteraadslid: ‘ik 

zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen’. 

3.  TMVW - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

jaarvergadering van TMVW op 30 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 



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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

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

- Besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 betreffende IC-TMVW. - Goedkeuring agenda en 

bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2016. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 5 mei 2017 met uitnodiging tot de algemene 

jaarvergadering op 30 juni 2017. 

-  Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 12 mei 2017 – nasturen bijlagen inzake de algemene 

jaarvergadering op 30 juni 2017. 

Motivering 

Op 30 juni 2017 vindt de algemene jaarvergadering van TMVW IC plaats in het ICC, Van Rysselberghedreef 

2 te 9000 Gent om 15.00 uur. De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen. 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van 

toetredingen. 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016. 

5. Verslag van het college van commissarissen. 

6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR). 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR). 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités. 

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur. 

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

worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering van TMVW IC op vrijdag 30 juni 2017: 

1. Toetredingen en uitbreiding van toetredingen. 

2. Actualisering van bijlagen 1, 2 en 5 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uitbreiding van 

toetredingen. 

3. Verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar 2016. 

4. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2016. 

5. Verslag van het college van commissarissen. 

6. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR). 

7. Kwijting aan de bestuurders, commissarissen en de commissaris-revisor (lid IBR). 

8. Benoeming van vertegenwoordigers in de Directiecomités. 

9. Benoeming van bestuurders in de Raad van Bestuur. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van 30 juni 

2017, zijnde raadslid dhr. Freddy Van Herpe, wonende Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs, wordt opgedragen 



zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit en in het bijzonder de 

actualisering van de bijlagen aan de statuten goed te keuren. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IC TMVW, Stropstraat 1 te 9000 

Gent. 

4.  TMVW IC - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

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

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

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

- Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende TMVW - Goedkeuring agenda en bepalen 

mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 5 mei 2017 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op 30 juni 2017. 

- Aangetekend schrijven van IC TMVW op datum van 12 mei 2017 – nasturen bijlagen. 

Motivering 

Op 30 juni 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering om 15u30 van IC TMVW in het ICC, Van 

Rysselberghedreef 2 te 9000 Gent. De agenda van de buitengewone algemene vergadering ziet eruit als 

volgt: 

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het 

overlegorgaan houdende: 

a. omstandige motiveringsnota; 

b. bestuursplan met een omschrijving van de maatschappelijke opdrachten en de daaraan 

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

de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; 

c. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

d. een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; 

e. de presentatie “Oprichting TMVS”. 

2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter 

gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng van speciën. 

3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de mede-

oprichtende deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 



4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 

395 van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het 

decreet intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie 

Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS. 

5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek 

van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten 

door TMVW in TMVW. 

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter 

gelegenheid van diens oprichting. 

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 

8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 

van de statuten. 

9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 

10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: 

a. aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; 

b. aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van A-aandelen in cash. 

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met 

betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge de terugname van A-

aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen 

ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2-

aandelen en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van Tk en Dk - aandelen en de toekenning van een 

scheidingsaandeel. 

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TK en DK  - 

aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig 

artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijzing van het statutair doel. 

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 

van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de 

wijziging van het statutair doel. 

20. Beslissing tot doelwijziging. 

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij 

de statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet 

van 6 juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen 

met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 

en 73 van de statuten van TMVW. 



23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 

24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 

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

worden vastgesteld. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

buitengewone algemene vergadering van IC TMVW op vrijdag 30 juni 2017 om 15.30 uur: 

1. Bespreking en goedkeuring van het oprichtingsdossier van TMVS zoals voorbereid door het 

overlegorgaan houdende: 

a. omstandige motiveringsnota; 

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

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

dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging; 

c. een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar, met een omschrijving van de 

bedrijfsopdrachten, de financiële structuur en de in te zetten middelen en de 

controlemogelijkheden op de uitvoering; 

d. een ontwerp van statuten ontwerpstatuten met inbegrip van het huishoudelijk reglement; 

e. de presentatie “Oprichting TMVS”. 

2. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door TMVW ter gelegenheid 

van de oprichting van TMVS door een inbreng van speciën. 

3. Goedkeuring tot de inschrijving op en volstorting van A-aandelen van TMVS door de mede-oprichtende 

deelnemers ter gelegenheid van de oprichting van TMVS door een inbreng in speciën. 

4. Kennisname en goedkeuring van het controleverslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 395 

van het Wetboek van vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet 

intergemeentelijke samenwerking met betrekking tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende 

Diensten door TMVW in TMVS. 

5. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 395 van het Wetboek van 

vennootschappen en (voor zoveel als nodig) artikel 63, vierde lid van het decreet intergemeentelijke 

samenwerking inzake de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVW. 

6. Besluit tot de inbreng in natura van de divisie Aanvullende Diensten door TMVW in TMVS ter 

gelegenheid van diens oprichting. 

7. Oprichting TMVS middels een inbreng in natura en een inbreng in cash. 

8. Wijziging van de aard van het scheidingsaandeel van de A-aandelen zoals opgenomen in artikel 21 van 

de statuten. 

9. Goedkeuring van terugname van A-aandelen. 

10. Toekenning van een scheidingsaandeel aan de A-vennoten: 

a. aan de A-vennoten die besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel in natura in de vorm van A-aandelen in TMVS; 

b. aan de A-vennoten die niet besloten hebben tot oprichting van en deelneming in TMVS: 

scheidingsaandeel door de uitkering van de waarde van A-aandelen in cash. 

11. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de uittreding van de betrokken vennoten met 

betrekking tot de A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 



12. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van de F1-aandelen ingevolge de terugname van A-

aandelen en de toekenning van een scheidingsaandeel. 

13. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van F1-aandelen 

ingevolge de terugname van A-aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een 

scheidingsaandeel. 

14. Goedkeuring van de omvorming en splitsing van de niet teruggenomen A-aandelen naar F2-aandelen 

en daaropvolgend de schrapping van de categorie A-aandelen. 

15. Goedkeuring van de gedeeltelijke terugname van Tk en Dk - aandelen en de toekenning van een 

scheidingsaandeel. 

16. Volmacht aan de raad van bestuur tot inschrijving van de gedeeltelijke terugname van de TK en DK - 

aandelen in het aandelenregister van TMVW en tot uitkering van een scheidingsaandeel. 

17. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 

413 van het Wetboek van vennootschappen inzake de wijzing van het statutair doel. 

18. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag de commissaris overeenkomstig artikel 413 van 

het Wetboek van vennootschappen inzake de wijziging van het statutair doel. 

19. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van het college van commissarissen inzake de 

wijziging van het statutair doel. 

20. Beslissing tot doelwijziging. 

21. Kennisname en goedkeuring van de tekst van het voorstel tot statutenwijziging van TMVW waarbij de 

statuten onder meer in overeenstemming worden gebracht aan de bepalingen van het decreet van 6 

juni 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

22. Wijziging van de artikelen 1 tot en met 71 van de statuten om deze in overeenstemming te brengen 

met het voorstel tot statutenwijziging en doelwijziging van TMVW en schrapping van de artikelen 72 en 

73 van de statuten van TMVW. 

23. Vaststelling van het huishoudelijk reglement van TMVW. 

24. Ontslag, benoemingen en/of herbenoemingen van de bestuurders van TMVW. 

Artikel 2 

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

30 juni 2017, zijnde raadslid dhr. Freddy Van Herpe, wonende Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs, wordt 

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

bijzonder de statutenwijziging goed te keuren. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IC TMVW, Stropstraat 1 te 9000 

Gent. 

5.  Aanduiden plaatsvervangend vertegenwoordiger buitengewone algemene vergadering 

van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij op donderdag 29 juni 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende Zuid-West-Vlaamse sociale 

huisvestingsmaatschappij: aanduiden vertegenwoordiging namens de gemeente. 

Verwijzingsdocumenten 



Schrijven van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij van 12 mei 2017 met uitnodiging 

voor de buitengewone algemene vergadering van donderdag 29 juni 2017 om 16.30 uur in het stadhuis van 

Kortrijk, Grote Markt 54. 

Motivering 

Per brief van 12 mei 2017 nodigt de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij de gemeente uit 

voor haar buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017. De gemeente is aandeelhouder bij de 

Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij, opgericht op 21 december 1936. De laatste 

statutenwijziging dateert van 22 oktober 2015. De raad van bestuur van de Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij heeft ingestemd met het fusievoorstel met sociale huisvestingsmaatschappij 

Goedkope Woning en de raad van bestuur heeft beslist het fusievoorstel in een buitengewone algemene 

vergadering ter goedkeuring voor te leggen aan de vennoten. De agenda luidt als volgt: 

1. Besluit tot fusie. 

1.1 Fusievoorstel en verslagen. 

Onderzoek van de documenten en verslagen, waarvan de vennoten gedurende een maand vóór 

onderhavige vergadering op de zetel van de vennootschap kennis hebben kunnen nemen en 

waarvan zij binnen dezelfde termijn kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen 

overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder: 

 het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld 

door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten voornoemde 

vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", en opgesteld door het 

bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "Goedkope Woning"; 

 de overeenkomstig artikel 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen opgestelde 

verslagen: 

 het fusieverslag van het bestuursorgaan van elke betrokken vennootschap over het 

voorgelegde fusievoorstel en 

 het controleverslag van de commissaris over het fusievoorstel van elke betrokken 

vennootschap. 

1.2 Kennisname van het bestuursorgaan op basis van artikel 696 Wetboek van Vennootschappen 

van de belangrijke wijzigingen die zich in het actief en passief van het vermogen hebben 

voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste 

algemene vergadering die tot de fusie besluit. 

1.3 Beslissing tot fusie 

 Besluit tot splitsing van elk aandeel van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale 

Huisvestingsmaatschappij" in zeshonderd twintig (620) nieuwe aandelen en bijhorende 

aanpassing van de statuten, voorafgaandelijk aan het besluit tot fusie. 

 Besluit tot fusie door overname door de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope Woning”, met zetel te Kortrijk, 

Nieuwstraat 13, rechtspersonenregister nummer 0405.342.610, overeenkomstig het 

voormelde voorstel door middel van de overdracht - ten gevolge van de ontbinding zonder 

vereffening van de tegenwoordige vennootschap - van het gehele vermogen, rechten en 

verplichtingen van de vennootschap "Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij", 

aan de overnemende vennootschap "Goedkope Woning". 

2. Omschrijving van de over te dragen bestanddelen van activa en passiva. 

3. Ontbinding zonder vereffening. 



4. Kwijting. 

5. Bevoegdheden. 

Gezien dit over een statutenwijziging gaat is er een vertegenwoordiging noodzakelijk van 75 procent van de 

uitgegeven aandelen.  

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 maart 2013 Guido Margodt aan te duiden als vertegenwoordiger 

voor de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij voor de duur 

van de legislatuur. Gezien Dhr. Margodt verhinderd is op 29 juni 2017 wordt Eddy Defoor voorgedragen als 

plaatsvervanger. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Dhr. Eddy Defoor, wonende Zwevegemstraat 48 te 8553 Otegem, wordt namens de gemeente Zwevegem 

afgevaardigd als plaatsvervangend lid in de algemene vergadering van de Zuid-West-Vlaamse 

Huisvestingsmaatschappij. 

Artikel 2 

De gemeenteraad stemt in met het fusievoorstel conform artikel 693 van het Wetboek van 

Vennootschappen, opgesteld door het bestuursorgaan van de over te nemen vennootschap, te weten 

voornoemde vennootschap “Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij” en opgesteld door het 

bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk “Goedkope woning” en met de daarmee gepaard gaande 

statutenwijziging. 

Artikel 3 

De aangeduide vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering wordt opgedragen de op de agenda 

geplaatste punten van deze vergadering, waarvoor een beslissing moet worden genomen, goed te keuren. 

6.  Goedkope woning - Buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2017. - Goedkeuren 

agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiger. - Aanduiden vertegenwoordigers vanuit 

de gemeenteraad. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 & 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Goedkope woning cvba van 22 mei 2017 met uitnodiging voor de buitengewone algemene 

vergadering van donderdag 29 juni 2017 om 18.30 uur in het stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54. 

Motivering 

Per brief van 22 mei 2017 nodigt Goedkope Woning de gemeente uit voor haar buitengewone algemene 

vergadering van 29 juni 2017, 18u30. 

De agenda ziet eruit als volgt (enig agendapunt): 

 Herschikkingen van de bestuurdersmandaten: beëindigen en benoemingen 

Deze algemene vergadering zal enkel georganiseerd worden ingeval de fusie tussen de Zuid-West-Vlaamse 

Sociale Huisvestingsmaatschappij cvba en goedkope Woning cvba in de voorafgaande bijzondere algemene 

vergaderingen op 29 juni 2017 voltrokken worden. 

Zo niet, dient deze oproeping voor deze vergadering als onbestaande te worden beschouwd. 



Op 29 juni 2017 vinden de opeenvolgende bijzondere algemene vergaderingen van Goedkope Woning plaats 

in functie van de overname van het Kortrijks deel van Eigen Haard is Goud Waard en de fusie met de Zuid-

West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij. 

Indien zowel de overname als de fusie zich kunnen voltrekken (of m.a.w. op voorwaarde dat de bevoegde 

algemene vergaderingen daartoe beslissen en de statutenwijzingen goedkeuren op 29 juni) wordt voorzien 

in een raad van bestuur die niet langer bestaat uit 9 bestuurders, maar uit 13 bestuurders. 

Artikel 12 van de statuten gaat luiden: 

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit 13 leden. De duur van het mandaat wordt 

vastgesteld op 3 jaar. 

Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de Provincie.  

Acht mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor de stad Kortrijk en/of OCMW van Kortrijk. 

Drie mandaten van bestuurder worden voorbehouden voor andere gemeenten en OCMW’s. 

Eén mandaat van bestuurder wordt voorbehouden voor de andere inschrijvers die geen provincie, gemeente 

of OCMW zijn. 

…” 

De gemeenteraad kan onder voorbehoud van voorgaande, een kandidaat-gemandateerde namens de 

gemeente Zwevegem voor de raad van bestuur van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij "Wonen Regio 

Kortrijk" (dus na de overname door splitsing van Eigen Haard is Goud Waard én de overname door fusie met 

de Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij) aan de bijzondere algemene vergadering van 

Goedkope Woning van 29 juni 2017 om 18.30 uur, voordragen. 

De heer Eddy Defoor, Zwevegemstraat 48, 8553 Zwevegem (Otegem) heeft zich kandidaat gesteld voor het 

mandaat van bestuurder van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij ‘Wonen Regio Kortrijk’ voor de 

resterende duur van de legislatuur 2013-2018. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Op voorwaarde van de goedkeuring van de overname, de fusie en de statutenwijziging door de bijzondere 

algemene vergaderingen van Goedkope Woning op 29 juni 2017, wordt dhr. Eddy Defoor, wonende 

Zwevegemstraat 48 te 8553 Otegem, voorgedragen namens de gemeente Zwevegem tot het vervullen van 

het mandaat van bestuurder van de vernieuwde huisvestingsmaatschappij “Wonen Regio Kortrijk” voor de 

resterende duur van de legislatuur 2013-2018. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van voormelde beslissing onder 

meer kennisgeving ervan te verrichten aan cvba Goedkope Woning, Nieuwstraat 13, 8500 Kortrijk. 

7.  Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande 

verkaveling door de NV IMBOS, meer bepaald een zijstraat van de Driesstraat tussen de 

woningen met huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs, namelijk "MARCEL 

VANDEWALLESTRAAT". 

Bevoegdheid 

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

van de namen van de openbare wegen en pleinen. 

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

openbare wegen en pleinen. 



Juridische grond 

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

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

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

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving aan 

de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande verkaveling door de nv Imbos, meer bepaald een 

zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs, namelijk 

“Marcel Vandewallestraat”. 

Verwijzingsdocumenten 

- Gemeenteraadsbesluit van 13 juli 2009 houdende goedkeuring wegenistracé verkaveling Driesstraat te 

Sint-Denijs. 

- Verkavelingsvergunning nv Imbos d.d. 23 september 2009. 

- Liggingsplan verkaveling met definitieve straatnaamgeving “MARCEL VANDEWALLESTRAAT”. 

- Verkavelingsplan. 

- Plan met huisnummers VK Driesstraat tussen 17-29. 

- Biografie Vandewalle Marcel uit ‘101 Zwevegemse figuren’ en ‘Sint-Denijs vroeger en nu / Valère Ovaere’. 

- Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid Zwevegem d.d. 31 maart 2017 in functie van 

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

geplande verkaveling door de nv Imbos, meer bepaald een zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen 

met huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs, namelijk “Marcel Vandewallestraat”. 

-  Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid in zitting van 18 april 2017. 

- Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 10 april 2017 tot 11 

mei 2017, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn van 

het openbaar onderzoek met datum van sluiting 11 mei 2017. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuurbeleid werd beslist in zitting van 18 april 2017, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan 

de voorgestelde straatnaamgeving “MARCEL VANDEWALLESTRAAT” voor de nieuwe straat binnen de 

geplande verkaveling door nv Imbos, meer bepaald een zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met 

huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs.  

Situering 

Ten westen van de Driesstraat te Sint-Denijs is de goedgekeurde verkaveling van nv Imbos met nieuwe 

wegenis, gesitueerd aan de onpare kant tussen de bestaande woningen met huisnummer 17 en 29. 

De wegenis binnen deze verkaveling, waaraan een straatnaam dient te worden gegeven, bestaat uit een 

hoofdweg, haaks op de Driesstraat, waarlangs 11 bouwloten voorzien zijn. 

Eveneens voorziet de verkaveling 6 loten langs de bestaande Driesstraat, waarvoor reeds een goedgekeurde 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend (zie plannetje in bijlage – voorstel straatnaamgeving). 

Motivering 

De gemeenteraad heeft in zitting van 13 juli 2009 het wegenistracé met betrekking tot de 

verkavelingsaanvraag van de nv Imbos voor gronden, gelegen Driesstraat te Sint-Denijs goedgekeurd. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 23 september 2009 de 

verkavelingsvergunning verleend aan de nv Imbos. 

De te realiseren verkaveling voorziet 17 nieuwe woningen, waarvan 6 langs de bestaande Driesstraat en 11 

nieuwe woningen langs de nieuw aan te leggen doodlopende straat, haakse vertakking op de bestaande 

Driesstraat te Sint-Denijs.  



Voor de 11 nieuw te bouwen woningen langs de nieuw aan te leggen straat, haaks op de Driesstraat te Sint-

Denijs, is het noodzakelijk om een nieuwe straatnaam toe te kennen aan deze nieuwe weg. 

Voor de omgeving van deze nieuw aan te leggen weg is geen enkel bruikbaar toponiem meer te vinden. 

Daar er aan een straat binnen een verkaveling in de nabije omgeving de straatnaam, nl. ‘Armand 

Bulteelstraat’ werd gegeven, is er hier ook de mogelijkheid een straatnaam naar een persoon te geven. 

Tijdens het openbaar onderzoek van de straatnaamgeving van vernoemde straat “Armand Bulteelstraat” is 

er een bemerking gekomen van de familie VANDEWALLE om de straatnaam te verwijzen naar hun vader 

‘Marcel Vandewalle’, daar hij namelijk 24 jaar burgemeester van Sint-Denijs is geweest. 

Het college van burgemeester en schepenen opteert voor het gebruik van eigennamen voor nieuwe 

straatnamen, zoals van overleden burgemeesters of schepenen, om een vooropgestelde volgorde te 

respecteren en te beginnen met de laatste burgemeester of schepen van de autonome gemeenten vóór de 

fusie en daarna telkens de vorige in de tijd te nemen. 

Bijgevolg wordt er geopteerd om voor deze verkaveling de straatnaam te vernoemen naar “Marcel 

Vandewalle” (voorlaatste burgemeester van de autonome gemeente Sint-Denijs vóór de fusie, burgemeester 

gedurende 24 jaar van 1947 tot 1970. De laatste burgemeester was Armand Bulteel van 1971 tot 1976, die 

al een straatnaam heeft). 

Voor de straatnaamgeving van de straat binnen de verkaveling van NV IMBOS werd de procedure tot 

straatnaamgeving reeds opgestart en was er al een principebeslissing goedgekeurd door de gemeenteraad 

in zitting van 28 september 2009. 

Daarna werd het openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” georganiseerd gedurende de periode 

van 13 november 2009 tot en met 14 december 2009, waarbij er geen bezwaarschriften ingediend werden. 

Toen werden alle mogelijke beroepsprocedures doorlopen tegen de verleende verkavelingsvergunning d.d. 

23 september 2009, en uiteindelijk werd er op 5 augustus 2014 door de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

een beslissing genomen, waardoor dan pas duidelijkheid kwam dat de oorspronkelijke 

verkavelingsvergunning d.d. 23 september 2009 opnieuw geldig was. 

De definitieve beslissing tot straatnaamgeving werd nooit in de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd, 

door het feit dat alle verschillende beroepsprocedures doorlopen werden betreffende de goedkeuring van de 

verkaveling. 

In het jaar 2016 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd of men wenst door te gaan 

met de destijds gekozen straatnaam “Marcel Vandewallestraat” en hiervoor de procedure her op te starten. 

In de gemeenteraad van 27 maart 2017 werd de straatnaam “Marcel Vandewallestraat” principieel 

goedgekeurd voor de straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straat in een geplande verkaveling, een 

zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met huisnummers 17 en 29 te Sint-Denijs. 

Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek onderworpen van 10 april 2017 tot en met 11 mei 2017. 

Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Tezelfdertijd werd het advies 

aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid gevraagd. 

De gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleid heeft een advies uitgebracht tijdens de gestelde termijn van 

het openbaar onderzoek met datum van sluiting 11 mei 2017. Het advies van de gemeentelijke adviesraad 

voor cultuurbeleid werd beslist in zitting van 18 april 2017, waarbij een gunstig advies wordt verleend aan 

de voorgestelde straatnaamgeving “MARCEL VANDEWALLESTRAAT” voor de nieuwe straat binnen de 

geplande verkaveling door nv Imbos, meer bepaald een zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met 

huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs.  

Marcel Vandewalle (28/10/1906 - †29/01/1990) was een belangrijke persoon voor de gemeente Sint-Denijs, 

gezien zijn politieke loopbaan in de gemeente Sint-Denijs vóór de fusie met Zwevegem (referentie : “Sint-

Denijs vroeger en nu” van Valère Ovaere, waarin volgende bepaling werd opgenomen : “Na de 

raadsverkiezingen van 23 november 1946 werd hij, als kopman van zijn lijst, voorgedragen als 



burgemeestersambt, dat hij gedurende vier volledige perioden bekleedde; Het is vooral in deze tijdspanne 

van 24 jaar dat het uitzicht van Sint-Denijs totaal veranderde; Om de beurt kregen de wegen een nieuwe en 

duurzame bekleding; Het plaatselijk onderwijs werd in alle opzichten zeer begunstigd; Meerdere voordelen 

op sociaal gebied werden toegekend; Voeg hierbij de uitbreiding en modernisering van de openbare 

verlichting, het nieuw gemeentehuis en de plannen voor het bouwen van een nieuwe gemeenteschool, om 

maar de in ’t oog springende werken, onder zijn beleid uitgevoerd, te noemen”); 

Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad van 27 maart 2017 om voor de straatnaamgeving 

van de nieuw aan te leggen straat binnen de geplande verkaveling door de nv Imbos, meer bepaald een 

zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met huisnummer 17 en 29 te Sint-Denijs namelijk “Marcel 

Vandewallestraat” als straatnaam te willen geven. 

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

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

straatnaam de aard van de plaats aan te geven, en wordt het element –straat, -weg, -laan, -dreef, park, 

plantsoen, plein enz… achteraan vast geschreven en dit naargelang de aard van het goedgekeurde 

wegentracé. Bij een straatnaam naar een persoon wordt de voornaam voluit geschreven en worden titels 

weggelaten (zoals schepen, burgemeester …). 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel  

De straatnaam “Marcel Vandewallestraat” wordt toegekend aan de nieuw aan te leggen straat in een 

geplande verkaveling, een zijstraat van de Driesstraat tussen de woningen met huisnummers 17 en 29 te 

Sint-Denijs. 

8.  Principiële beslissing kosteloze overdracht wegenis, parkeerplaatsen, waterbufferbekken, 

wandelpad, groenberm, in het Bedrijventerrein 'De Blokken' te Zwevegem, door de 

Intercommunale Leiedal aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de inlijving in 

het openbaar domein van de gemeente Zwevegem, alsook de ruiling zonder opleg tussen 

de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem van gedeeltes uit de oude 

beekbedding van de Keibeek, tegen een gedeelte nieuwe beekbedding van de Keibeek. 

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 14 juli 2008 betreffende goedkeuring wegenistracé met betrekking tot de 

aanvraag voor het uitvoeren van infrastructuurwerken op het bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, 

ingediend door de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. 

- Besluit van de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar van 17 november 2008 waarbij de 

stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan de Intercommunale Leiedal voor het uitvoeren van 

infrastructuurwerken op het bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem. 

- Besluit van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 9 maart 2017 betreffende goedkeuren 

kosteloze overdracht en ruil zonder opleg van gedeeltes uit de oude beekbedding en nieuwe beekbedding 

van de Keibeek WL 27, onbevaarbare waterloop van 2° categorie. 



- Besluit van de raad van bestuur van Leiedal van 14 april 2017 betreffende goedkeuren kosteloze 

overdracht van de gronden bestemd voor het openbaar domein aan de gemeente Zwevegem, de stad 

Harelbeke en de Provincie West-Vlaanderen. 

- Besluit van de Provincieraad West-Vlaanderen van 27 april 2017 betreffende verlenen machtiging tot 

kosteloze verwerving en ruiling zonder opleg van gedeeltes oude en nieuwe bedding van de Keibeek te 

Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Opmetingsplan opgemaakt op 16 februari 2017 door bvba Landmeter Bart Degezelle, landmeter-expert. 

-  Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de bouwkundige infrastructuurwerken (uitgezonderd 

groenaanleg) in het bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, opgemaakt op 18 november 2014. 

-  Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de bouwkundige werken (groenaanleg) in het 

bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, opgemaakt op 8 mei 2015. 

- RUP ‘Bekaertsite – Blokkestraat’ Zwevegem, goedgekeurd op 8 december 2011 

-  Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 10 april 2017. 

Motivering 

Op 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad het wegenistracé goedgekeurd met betrekking tot de aanvraag voor 

het uitvoeren van infrastructuurwerken op het bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, ingediend door 

de Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk. 

De gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar heeft op 17 november 2008 de stedenbouwkundige 

vergunning verleend aan de Intercommunale Leiedal voor het uitvoeren van infrastructuurwerken op het 

bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem. 

Naar aanleiding van de aanleg van het bedrijventerrein “De Blokken” in Zwevegem, werd de Keibeek, 

onbevaarbare waterloop van 2° categorie, verlegd. 

Het bedrijventerrein is inmiddels volledig aangelegd en ook uitverkocht, reden waarom Leiedal met de 

gemeente Zwevegem (en ook met Harelbeke) de overdracht van wegenis en dergelijke wenst te 

formaliseren, dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem in het 

bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem. 

Vanuit de Intercommunale Leiedal werd een overleg georganiseerd op 19 december 2016 met betrekking tot 

de kosteloze overdracht van wegenis, parkeerplaatsen, waterbufferbekken, wandelpad, groenberm in het 

bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, door de Intercommunale Leiedal aan de gemeente Zwevegem, 

dit met het oog op de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem in hoger vermeld 

bedrijventerrein. 

Eveneens wordt in bedoeld dossier een ruiling zonder opleg voorzien tussen de Provincie West-Vlaanderen 

en de gemeente Zwevegem van gedeeltes uit de oude beekbedding van de Keibeek, onbevaarbare 

waterloop van 2° categorie, tegen een gedeelte nieuwe beekbedding van de Keibeek. 

In laatste instantie wordt ook de overdracht van een gedeelte van de nieuwe beekbedding van de Keibeek 

voorzien door de Intercommunale Leiedal aan de Provincie West-Vlaanderen. 

De provinciale dienst waterlopen adviseert ook gunstig met betrekking tot de vooropgestelde 

eigendomsoverdracht. 

Hiervoor werd het vereiste opmetingsplan opgemaakt door bvba Landmeter Bart Degezelle, landmeter-

expert, te Anzegem-Vichte, op 16 februari 2017. 

De overdracht openbaar domein houdt verschillende transacties in : 

1/ Intercommunale Leiedal draagt over aan de gemeente Zwevegem : Kavel C – Zwevegem – 1ste 

afdeling – sectie A deel van perceelnummer 568 E3, met een oppervlakte van 2ha 89a 23ca (wegenis, 

parkeerplaatsen, waterbufferbekken, wandelpad, groenberm). 



Kavel D – Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 568 E3, met een oppervlakte van 

12a 12ca (waterbuffer en groen). 

2/ Provincie West-Vlaanderen draagt over aan de gemeente Zwevegem : Kavel E – Zwevegem – 

1ste afdeling – sectie A zonder nummer, met een oppervlakte van 5a 88ca (deel oude beekbedding Keibeek). 

Kavel F – Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A zonder nummer, met een oppervlakte van 14a 76ca (deel 

oude beekbedding Keibeek en deel wachtbekken). 

3/ Gemeente Zwevegem draagt over aan de Provincie West-Vlaanderen : Kavel H – Zwevegem – 

1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 531 H3, met een oppervlakte van 79 ca (deel nieuwe 

beekbedding Keibeek). 

4/ Intercommunale Leiedal draagt over aan de Provincie West-Vlaanderen :  Kavel G – Zwevegem 

– 1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 568 E3, met een oppervlakte van 5a 32ca (deel nieuwe 

beekbedding Keibeek). 

Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de bouwkundige infrastructuurwerken (uitgezonderd 

groenaanleg) in het bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, werd opgemaakt op 18 november 2014.    

Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de bouwkundige werken (groenaanleg) in het 

bedrijventerrein “De Blokken” te Zwevegem, werd opgemaakt op 8 mei 2015. 

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft bedoelde kosteloze overdracht en ruil zonder opleg 

van gedeeltes uit de oude beekbedding en nieuwe beekbedding van de Keibeek WL 27, onbevaarbare 

waterloop van 2° categorie goedgekeurd op 9 maart 2017. 

De raad van bestuur van Leiedal heeft de kosteloze overdracht van de gronden bestemd voor het openbaar 

domein aan de gemeente Zwevegem, de stad Harelbeke en de Provincie West-Vlaanderen goedgekeurd op 

14 april 2017.  

De Provincieraad West-Vlaanderen heeft machtiging verleend tot kosteloze verwerving en ruiling zonder 

opleg van gedeeltes oude en nieuwe bedding van de Keibeek te Zwevegem op 27 april 2017. 

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 10 april 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Principieel akkoord te gaan met de kosteloze overdracht van wegenis, parkeerplaatsen, waterbufferbekken, 

wandelpad, groenberm door de Intercommunale Leiedal aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op de 

inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem in het bedrijventerrein “De Blokken” te 

Zwevegem, alsook met de ruiling zonder opleg tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente 

Zwevegem van gedeeltes uit de oude beekbedding van de Keibeek, onbevaarbare waterloop van 2° 

categorie, tegen een gedeelte nieuwe beekbedding van de Keibeek, meer bepaald met de hiernavolgende 

grondtransacties :  

1/ Intercommunale Leiedal draagt over aan de gemeente Zwevegem : Kavel C – Zwevegem – 1ste 

afdeling – sectie A deel van perceelnummer 568 E3, met een oppervlakte van 2ha 89a 23ca (wegenis, 

parkeerplaatsen, waterbufferbekken, wandelpad, groenberm). 

Kavel D – Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 568 E3, met een oppervlakte van 

12a 12ca (waterbuffer en groen). 

2/ Provincie West-Vlaanderen draagt over aan de gemeente Zwevegem : Kavel E – Zwevegem – 

1ste afdeling – sectie A zonder nummer, met een oppervlakte van 5a 88ca (deel oude beekbedding Keibeek). 

Kavel F – Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A zonder nummer, met een oppervlakte van 14a 76ca (deel 

oude beekbedding Keibeek en deel wachtbekken). 



3/ Gemeente Zwevegem draagt over aan de Provincie West-Vlaanderen : Kavel H – Zwevegem – 

1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 531 H3, met een oppervlakte van 79 ca (deel nieuwe 

beekbedding Keibeek), zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door bvba Landmeter Bart 

Degezelle, landmeter-expert, te Anzegem-Vichte, op 16 februari 2017. 

Artikel 2 

De Vlaamse dienst Vastgoedtransacties zal instaan voor het opmaken van de overdrachtakte, in overleg met 

de Intercommunale Leiedal. 

Artikel 3 

Na ontvangst van de overdrachtakte, zal deze ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden.  

Artikel 4 

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

overgemaakt aan de Intercommunale Leiedal – T.a.v. mevrouw Julie Vanmeenen, President Kennedypark 10 

te 8500 KORTRIJK.  

9.  Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, 

parkeerplaatsen, plein, groenzone, bufferbekken, gelegen in de verkaveling 'Stedelijk 

Woongebied Slijpbeek'-1ste Fase, zijnde James Ensorplein, Constant Permekestraat, 

Albert Servaesstraat en Pol Marastraat te Zwevegem, door NV "Woningbureau Paul 

Huyzentruyt" en NV "Flanders Immo - JB" aan de gemeente Zwevegem, dit met het oog op 

de inlijving in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. 

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 17 juli 2006 betreffende kennisname en aanvaarding inrichtingsstudie 

“Stedelijk woongebied Slijpbeek”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende goedkeuring wegenistracé voor de 

realisatie en inrichting van het “Stedelijk woongebied Slijpbeek” gelegen Stedestraat te Zwevegem, op 

naam van NV Woningbouw Paul Huyzentruyt en NV Villabouw Francis Bostoen. 

-  Besluit van de Deputatie West-Vlaanderen van 13 augustus 2009 houdende de goedkeuring van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stedelijk woongebied Slijpbeek” Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2010 betreffende goedkeuring van het ontwerp voor het 

uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Stedestraat en de Deerlijkstraat tussen de Stedestraat en 

de Esserstraat te Zwevegem.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2011 betreffende goedkeuring gewijzigd wegenistracé voor de 

realisatie en inrichting van het “Stedelijk woongebied Slijpbeek” gelegen Stedestraat te Zwevegem, op 

naam van Woningbouw Huyzentruyt. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 april 2011 waarbij de 

verkavelingsvergunning werd verleend aan NV Woningbureau Paul Huyzentruyt voor het verkavelen van 

gronden en uitvoeren van infrastructuurwerken onder bepaalde voorwaarden, gelegen Stedestraat te 

Zwevegem. 

-  Besluit van de Deputatie West-Vlaanderen van 1 september 2011, waarbij akte genomen werd van de 

afstand van het beroep ingesteld door meester Arnoud Declerck namens NV Woningbureau Paul 

Huyzentruyt, tegen de beslissing van 27 april 2011 van het college van burgemeester en schepenen te 

Zwevegem houdende vergunning onder voorwaarden tot het verkavelen van gronden en het uitvoeren van 



infrastructuurwerken, gelegen Stedestraat te Zwevegem, en waarbij het beroep ingesteld door de heer 

Vandenbogaerde Rik en omwonenden van de wijk “Watermolenstraat en Ten Akker”, onontvankelijk werd 

verklaard. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Meester Wim TAELMAN, geassocieerd 

notaris te Deerlijk. 

-  Opmetingsplan opgemaakt op 12 januari 2017 door de heer Paul DEMYTTENAERE, landmeter-expert, 

opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 34042/10499. 

-  Het proces-verbaal van voorlopige oplevering/overname van de infrastructuurwerken in de verkaveling 

Stedestraat te Zwevegem, opgemaakt op 9 oktober 2013. 

-  Het proces-verbaal van definitieve oplevering/overname van de infrastructuurwerken in de verkaveling 

Stedestraat te Zwevegem, opgemaakt op 22 oktober 2015. 

Verzoek 

Verzoek van de gemeente Zwevegem, op 15 december 2016 aan NV Woningbureau Paul HUYZENTRUYT, 

met maatschappelijke zetel te 8791 WAREGEM (BEVEREN-LEIE), tot het laten opmaken door een notaris van 

een ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis, parkeerplaatsen, plein, groenzone, 

bufferbekken, gelegen in de verkaveling “Stedelijk woongebied Slijpbeek” – Stedestraat te Zwevegem – 1ste 

fase.  

Motivering 

Op 17 juli 2006 is de gemeenteraad overgegaan tot kennisname en aanvaarding van de inrichtingsstudie 

“Stedelijk woongebied Slijpbeek”. 

In zitting van 26 februari 2007 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het wegenistracé voor de 

realisatie en inrichting van het “Stedelijk woongebied Slijpbeek” gelegen Stedestraat te Zwevegem, op naam 

van NV Woningbouw Paul Huyzentruyt en NV Villabouw Francis Bostoen. 

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stedelijk woongebied Slijpbeek” Zwevegem werd bij besluit van 

de Deputatie West-Vlaanderen van 13 augustus 2009 goedgekeurd. 

Op 20 december 2010 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren 

van wegen- en rioleringswerken in de Stedestraat en de Deerlijkstraat tussen de Stedestraat en de 

Esserstraat te Zwevegem. 

In zitting van 28 maart 2011 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het gewijzigd wegenistracé 

voor de realisatie en inrichting van het “Stedelijk woongebied Slijpbeek” gelegen Stedestraat te Zwevegem, 

op naam van Woningbouw Huyzentruyt. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 27 april 2011 de verkavelingsvergunning 

verleend aan NV Woningbureau Paul Huyzentruyt voor het verkavelen van gronden en het uitvoeren van 

infrastructuurwerken onder bepaalde voorwaarden, gelegen Stedestraat te Zwevegem. 

In zitting van 1 september 2011 heeft de Deputatie West-Vlaanderen akte genomen van de afstand van het 

beroep ingesteld door meester Arnoud Declerck namens NV Woningbureau Paul Huyzentruyt, tegen de 

beslissing van 27 april 2011 van het college van burgemeester en schepenen te Zwevegem houdende 

vergunning onder voorwaarden tot het verkavelen van gronden en het uitvoeren van infrastructuurwerken, 

gelegen Stedestraat te Zwevegem, en waarbij het beroep ingesteld door de heer Vandenbogaerde Rik en 

omwonenden van de wijk “Watermolenstraat en Ten Akker”, onontvankelijk werd verklaard. 

Op 15 december 2016 heeft het gemeentebestuur van Zwevegem een schrijven gericht aan NV 

Woningbureau Paul HUYZENTRUYT, met maatschappelijke zetel te 8791 WAREGEM (BEVEREN-LEIE), met 

verzoek tot het laten opmaken door een notaris van een ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van 



wegenis, parkeerplaatsen, plein, groenzone, bufferbekken, gelegen in de verkaveling “Stedelijk woongebied 

Slijpbeek” – Stedestraat te Zwevegem – 1ste fase. 

De NV Woningbureau Paul HUYZENTRUYT met maatschappelijke zetel te 8791 WAREGEM (BEVEREN-LEIE) 

gaf opdracht aan Notariaat Stéphane SAEY – Wim TAELMAN – Lucas DEGANDT, Geassocieerde Notarissen, 

te Deerlijk, voor het opmaken van een ontwerp van akte houdende kosteloze grondoverdracht van wegenis 

e.a. in de verkaveling “Stedelijk woongebied Slijpbeek” – Stedestraat te Zwevegem – 1ste fase. 

De over te dragen onroerende goederen zijn gelegen binnen de perimeter van het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan RUP “Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk”, deelplan “Stedelijk woongebied 

Slijpbeek”, goedgekeurd op 20 januari 2006. 

De over te dragen onroerende goederen zijn gelegen binnen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

“Stedelijk woongebied Slijpbeek” Zwevegem, goedgekeurd bij besluit van de Deputatie West-Vlaanderen op 

13 augustus 2009. 

Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 12 januari 2017 door de heer Paul DEMYTTENAERE, landmeter-

expert, opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 34042/10499, waarop de over te dragen onroerende 

goederen (Lot A, B, en C) per perceelnummer weergegeven zijn in de overzichtstabel met de respectievelijke 

over te dragen oppervlakte. 

Het proces-verbaal van voorlopige oplevering/overname van de infrastructuurwerken in de verkaveling 

Stedestraat te Zwevegem werd opgemaakt op 9 oktober 2013. 

Het proces-verbaal van definitieve oplevering/overname van de infrastructuurwerken in de verkaveling 

Stedestraat te Zwevegem werd opgemaakt op 22 oktober 2015. 

Wij ontvingen de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht om reden van openbaar nut (wegenis, 

parkeerplaatsen, plein, groenzone, bufferbekken), gelegen in de verkaveling ‘Stedelijk woongebied 

Slijpbeek’, zijnde James Ensorplein, Constant Permekestraat, Albert Servaesstraat en Pol Marastraat te 

Zwevegem – 1ste fase, om ingelijfd te worden in het openbaar domein, opgemaakt door Meester Wim 

TAELMAN, geassocieerd notaris te Deerlijk, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd 

tussen : 

ENERZIJDS 

A. De naamloze vennootschap “WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYT”, met maatschappelijke 

zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Grote Heerweg 2. BTW  BE 0891.002.606 RPR Kortrijk. 

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Dirk VAN HAESEBROUCK te Kortrijk-Aalbeke op 17 juli 

2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 31 juli daarna, onder nummer 

07114351. 

B. De naamloze vennootschap “FLANDERS IMMO – JB”, met maatschappelijke zetel te 9070 

Destelbergen (Heusden), Aelmeersstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder 

nummer 0432.432.334. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Alain VAN DEN WEGHE te 

Strombeek-Bever (Grimbergen) op 6 november 1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad van 2 december daarna, onder nummer 871202-11, zijnde “de overdragers van de 

grond” EN 

De naamloze vennootschap “BOUW PAUL HUYZENTRUYT”, met maatschappelijke zetel te 8791 

Waregem (Beveren-Leie), Grote Heerweg 2. BTW  BE 0462.192.429 RPR Kortrijk. Opgericht blijkens akte 

verleden voor notaris Dirk VAN HAESEBROUCK, voornoemd, op 19 december 1997, bekendgemaakt in de 

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari daarna, onder nummer 19980113/217, zijnde “de 

overdrager van de constructie” EN 

ANDERZIJDS 



De “GEMEENTE ZWEVEGEM”, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 

1 (in het ‘Gemeentepunt’), ondernemingsnummer 0207.484.582, vertegenwoordigd door : 

- De heer DOUTRELUINGNE Marc, Burgemeester, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955 (nationaal 

nummer 551004 349 77), wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6 

- De heer VANLANGENHOVE Jan, Gemeentesecretaris, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 

(nationaal nummer 681214 301 15), wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, zijnde “de 

overnemer”,  

waarbij de overdrager onder de gewone vrijwaring als naar recht en voor vrij en onbezwaard van voorrecht, 

hypothecaire inschrijving, bezwarende overschrijving of andere belemmeringen hoegenaamd, om een 

erkende reden van openbaar nut, namelijk om ingelijfd te worden in het openbaar domein, en tegen de 

opgenomen lasten en voorwaarden in de akte, de hierna vermelde onroerende goederen overdraagt aan de 

overnemer, meerbepaald : 

GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling 

Wegzate, parkeerplaatsen, plein, groenzone en bufferbekken, gelegen in de verkaveling ‘Stedelijk 

Woongebied Slijpbeek’, zijnde James Ensorplein, Constant Permekestraat, Albert Servaesstraat en Pol 

Marastraat te Zwevegem, volgens kadaster gelegen Slypmolen, gekend ten kadaster sectie A, deel van 

nummers 850/C, 863/E, 858/K, 858/G, 854/W, 865/B, 847/M/3, 866/A en ex 864/E. 

Gereserveerde perceelsidentificatie : 1152A  P0000 (LOT A), 1152B  P0000 (LOT B) en 1152C  P0000 

(LOT C), met een totale oppervlakte van twee hectare éénenzeventig are veertig centiare (2ha 71a 40ca),  

zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Paul DEMYTTENAERE, landmeter-expert, 

opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 34042/10499. 

Deze overdracht geschiedt tot het algemeen nut. 

Deze overdracht wordt wederzijds kosteloos gedaan en aanvaard. 

Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk, 

uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn. 

Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte vallen ten laste van de overdragers. 

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 17 oktober 2012 en 11 april 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht (wegenis, parkeerplaatsen, plein, 

groenzone, bufferbekken), gelegen in de verkaveling ‘Stedelijk woongebied Slijpbeek’, zijnde James 

Ensorplein, Constant Permekestraat, Albert Servaesstraat en Pol Marastraat te Zwevegem – 1ste fase, wordt 

goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard. 

Artikel 2 

De overdracht (kosteloze grondafstand) geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder om 

de wegenis in te lijven in het openbaar domein van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 3 

Alle kosten, rechten en erelonen van deze akte zijn ten laste van de overdragers. 

Artikel 4 

De heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen bij de 

overschrijving van deze akte. 

Artikel 5 



Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

de naamloze vennootschap “WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYT” met maatschappelijke zetel te 8791 

WAREGEM (BEVEREN-LEIE), Grote Heerweg 2, aan de naamloze vennootschap “FLANDERS IMMO – JB”, met 

maatschappelijke zetel te 9070 DESTELBERGEN (HEUSDEN), Aelmeersstraat 1, en aan de naamloze 

vennootschap “BOUW PAUL HUYZENTRUYT” met maatschappelijke zetel te 8791 WAREGEM (BEVEREN-

LEIE), Grote Heerweg 2, 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. 

10.  Principebeslissing aanvraag 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 van 26 maart 2017 van dhr. Vandendorpe Bernard wonende Comminnestraat 4 te 8552 Moen. 

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

- 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. 

Situering 

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

behouden deel van voetweg nr. 80, Kadastraal gekend onder 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 verleggen voetweg nr. 80 te Sint-Denijs is volgens 

het gewestplan Kortrijk gelegen in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

Motivering 

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

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

- 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 verleggen 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 verleggen, 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 verleggen van de voetwegel 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 verleggen 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.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de procedure voor het gedeeltelijk verleggen van 

voetweg nr. 80 op grondgebied Zwevegem, zoals aangeduid op het rooiplan in bijlage, op te starten. 

Artikel 2:  

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de organisatie van een openbaar onderzoek 

aangaande voormelde gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 80 op grondgebied Zwevegem, waarna de 

gemeenteraad een definitieve beslissing zal nemen. 

11.  Leveren en plaatsen van meubilair ten behoeve van de gemeentelijke BO-school "De Klim-

Op" te Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 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 – 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. 

Motivering  

In het kader van de verhuis van de “Klim-Op” naar de Stedestraat dient er te worden voorzien in de aankoop 

van extra meubilair. De meeste kasten in de huidige locatie zijn ingebouwde of op maat gemaakte kasten 

die ofwel niet verhuisd kunnen worden ofwel aan vervanging toe zijn. Het gaat om kasten voor in de 

klaslokalen en deels voor de gemeenschappelijke ruimtes. 

Er zijn ook enkele lokalen voor het paramedisch personeel waarvoor nog kasten dienen te worden voorzien. 

Daarnaast is er ook nood aan voorzieningen voor in het nieuwe onthaal. Op de huidige locatie is dit ook een 

vaste en op maat gemaakte voorziening. Er wordt geopteerd voor een mobiele onthaalbalie met bureel en 

extra kasten.  

Voor de nieuwe leraarskamer willen we voorzien in de nodige kastruimte voor de lerarenbibliotheek, het 

centraliseren van didactische materialen, een orthotheek, een zithoek, … 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming  

2017 IE-OB 080000 240000 24.793,39 euro BTW excl. of 

30.000 euro BTW incl. 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren en plaatsen van meubilair ten behoeve van de 

gemeentelijke BO-school “De Klim-Op” te Zwevegem met een totale raming van 24.793,39 euro BTW 

exclusief of 30.000 euro BTW inclusief. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij 

aanvang van de procedure. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB/080000/240000 van het budget 2017. 

12.  Goedkeuring gebruikersovereenkomst en huishoudelijk reglement repetitieruimtes in 

lokalen Jeugdcentrum De Brug Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

De oorspronkelijke gebruiksovereenkomsten werden nooit voorgelegd aan de Gemeenteraad, aangezien dit 

geregeld werd door de vroegere gemeentelijke vzw Jeugdcentrum De Brug. Door de afschaffing van deze 

vzw is dit nu wel bevoegdheid van de Gemeenteraad. 

Verwijzingsdocumenten 



- Ontwerp aangepaste gebruikersovereenkomst repetitielokaal (bijlage 2017-33).  

- Ontwerp van huishoudelijk reglement repetitielokaal (bijlage 2017-34).  

Situering 

In de oude burelen van de dienst jeugd in JC De Brug werden 3 repetitielokalen ingericht. Deze lokalen 

vervangen de repetitielokalen in de kelders van de gemeenteschool van Knokke genaamd ‘De Put’. 

Daarnaast zijn er op vandaag ook twee repetitielokalen in gebruik in de oude burelen van OC De Brug. 

Vanaf 1 juli 2017 worden de nieuwe repetitielokalen in gebruik genomen. 

Advies  

Gunstig advies gemeentelijke jeugdraad in zitting van 2 juni 2017. 

Motivering 

Om de repetitielokalen op een correcte manier te kunnen exploiteren is er nood aan een goede, aangepaste 

gebruiksovereenkomst. 

Naast de contractuele voorwaarden werden tal van afspraken gebundeld in een volledig nieuw huishoudelijk 

reglement. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gebruikersovereenkomst repetitielokaal wordt vervangen door de nieuwe gebruikersovereenkomst met 

ingang van 1 juli 2017, wat overeenstemt met de ingebruikname van de nieuwe repetitielokalen in 

Jeugdcentrum De Brug. 

Artikel 2 

Er wordt een nieuw huishoudelijk reglement gecreëerd voor gebruikers van de gemeentelijke 

repetitielokalen. 

Artikel 3 

De gebruikersovereenkomst repetitielokaal (bijlage 2017-33) en het huishoudelijk reglement (bijlage 2017-

34) repetitielokalen Jeugdcentrum De Brug worden goedgekeurd. 

Artikel 4 

Conform artikel 186 van het gemeentedecreet zullen dit reglement en huishoudelijk reglement gepubliceerd 

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

werden aangenomen als de datum van bekendmaking op de website. 

13.  Bekrachtiging beslissing College van Burgemeester en Schepenen d.d. 7 juni 2017 

betreffende vorming van en toetreding tot een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf 

het schooljaar 2017-2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 

- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 172quinquies. 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair 

onderwijs, artikel 314/6. 

Verwijzingsdocumenten 

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 7 juni 2017 betreffende vorming van 

en toetreding tot een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018. 

- De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité d.d. 15 juni 2017. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/90943
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/90944
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/90943
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/90944
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/90944


- Advies schoolraad De Klim Op Zwevegem d.d. 15 mei 2017. 

- Advies schoolraad Heestert d.d. 12 juni 22017. 

- Advies schoolraad Sint-Denijs d.d. 19 juni 2017. 

- Advies schoolraad Zwevegem d.d. 22 juni 2017. 

Situering 

Een schoolbestuur van een school voor gewoon/buitengewoon basisonderwijs en/of gewoon/buitengewoon 

secundair onderwijs moet toetreden tot een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-

decreet” verder te begeleiden. 

In dit regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs hun 

expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen. 

Met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs, ontvangt 

het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering onder de vorm van begeleidende eenheden, 

lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs. 

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moeten uiterlijk op 30 juni 2017 aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het schooljaar 2017-2018. 

Deze beslissing is verplicht en moet bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever worden genomen 

voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. 

Het schoolbestuur van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs moeten het 

ondersteuningsnetwerk vormen. De scholen gewoon basisonderwijs moeten tot zo’n netwerk toetreden. Het 

schoolbestuur dat niet aansluit bij een ondersteuningsnetwerk ontvangt geen ondersteuning. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft om die redenen in zitting van 7 juni 2017 bij 

hoogdringendheid beslist tot vorming van en toetreding tot het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen van 

OVSG. 

Deze beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de 

Gemeenteraad in zitting van heden. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 7 juni 2017 betreffende vorming van en 

toetreding tot een regionaal ondersteuningsnetwerk vanaf het schooljaar 2017-2018, wordt door de 

Gemeenteraad bekrachtigd. 

Artikel 2 

Deze beslissing werd overgemaakt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

14.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 22 mei 2017 worden met éénparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 20.17 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


