
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 NOVEMBER 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. 

 

 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 18 september 2017 van de algemene vergadering ouderenadviesraad; 

 d.d. 19 september 2017 van de Minaraad; 

 d.d. 19 september 2017 van de adviesraad voor gezins- en welzijnsbeleid; 

 d.d. 11 oktober 2017 van de algemene vergadering adviesraad voor groen en bebloeming. 

1.  Kapitaalverhoging FIGGA n.a.v. splitsing. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42. 

Juridische grond 

-  Decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking. 

-  Beslissing van de Raad van Bestuur van FIGGA d.d. 11 oktober 2017 om over te gaan tot een 

kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste 

activa 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van 16 oktober 2017 van FIGGA. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem is aangesloten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband FIGGA.  



De financieringsvereniging FIGGA houdt in opdracht van de gemeenten in haar werkingsgebied verschillende 

strategische participaties aan. In uitvoering van het splitsingsvoorstel van FIGGA naar ZEFIER (belangen in 

hernieuwbare productie) en GASELWEST (belangen in Publigas en Publi-T) dient een beperkte 

kapitaalverhoging en volledige volstorting van voorgaande kapitaalverhogingen doorgevoerd te worden, 

deze maken deel uit van de opschortende voorwaarden. 

De gemeente werd opgeroepen om in te tekenen op een kapitaalverhoging van FIGGA per aangetekend 

schrijven d.d. 16 oktober 2017. 

FIGGA stelt voor om de reserves te incorporeren en de rekening-courant te liquideren. 

De Raad van Bestuur van FIGGA heeft op 11 oktober 2017 besloten om over te gaan tot een 

kapitaalverhoging ter dekking van de reeds in opdracht van de gemeenten verworven financieel vaste activa. 

De kapitaalverhoging wordt georganiseerd om namens de gemeenten de aangehouden financieel vaste 

activa ook in de gemeentelijke boekhouding te kunnen opvolgen. Naar aanleiding van de kapitaalverhoging 

zullen de overtollige reserves uitgekeerd worden bij wijze van tussentijds dividend. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het voorstel van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en storting van de rekening-

courant en de storting van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend wordt goedgekeurd. 

De gemeente Zwevegem tekent in op 4.685 aandelen FA voor een nominaal bedrag van 117.125,00 euro. 

Voorgaande wordt volstort door incorporatie van reserves voor een bedrag van 117.125,00 euro. 

FIGGA wordt verzocht het aan de gemeente cash uitkeerbaar bedrag naar aanleiding van incorporatie 

reserves en liquidatie rekening-courant voor een bedrag van 15,40 euro te storten aan de gemeente voor 31 

december 2017. 

De gemeente keurt de cash uitkering van reserves door FIGGA goed voor 31 december 2017 voor een totaal 

bedrag van 5.087.931,67 euro, het aandeel van de gemeente Zwevegem hierin bedraagt 77.179,63 euro. 

Artikel 2 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de hierbij genomen 

beslissing en er onder meer kennis van te geven aan FIGGA, p/a INTERMIXT, Ravensteingalerij 4 bus 2, 

1000 Brussel en de Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden. 

2.  PSILON - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van dinsdag 12 december 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales. 

-  Decreet van 12 juli 1987 betreffende de werkwijze van de controle op en de vaststelling van het 

ambtsgebied van intercommunales. 

-  Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijk samenwerking. 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Omzendbrief BB 2013/5 betreffende wijzigingen aan het decreet intergemeentelijke samenwerking in het 

bijzonder met betrekking tot het bestuurlijk toezicht. 



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

de gemeente in de algemene vergadering van Psilon voor de verdere duur van de legislatuur. 

Verwijzingsdocumenten 

Elektronisch schrijven van Psilon op datum van 4 oktober 2017 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op dinsdag 12 december 2017 om 18u30 te Kortrijk, onthaalgebouw Horizon bij 

crematorium Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5. 

Motivering 

Op dinsdag 12 december 2017 wordt de buitengewone algemene vergadering van Psilon gehouden waarbij 

volgende agendapunten dienen goedgekeurd te worden : 

1.     Vaststelling werkprogramma 2018 

2.     Vaststelling begroting 2018  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op dinsdag 12 december 2017 te 

Kortrijk wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeenteraad op de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 

dinsdag 12 december 2017 te Kortrijk, namelijk dhr. Freddy Van Herpe (Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs), 

wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

3.  IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 19 december 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

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

Verwijzingsdocumenten 

Elektronisch schrijven van IMOG van 9 oktober 2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering op dinsdag 19 december 2017 om 19u30 in de bedrijfszetel van de afvalverwerkingscentrale - 

Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke. 

Motivering 

Op 19 december 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering van IMOG plaats in Harelbeke. De 

agenda ziet eruit als volgt: 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018 

2. Begroting 2018 

3. Mededeling: uittreding provincie 31.12.2018 - cfr decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

4. Varia 

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



BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

buitengewone algemene vergadering van IMOG op 19 december 2017: 

1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2018. 

2. Begroting 2018. 

3. Mededeling: uittreding provincie 31.12.2018 - cfr decreet intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

4. Varia. 

Artikel 2 

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

19 december 2017, namelijk dhr. Freddy Van Herpe (Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs), wordt opgedragen 

zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 3 

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

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

algemene vergadering van 20 december 2017. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV. 

Verwijzingsdocumenten 

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

van 24 oktober 2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 20 december 

2017 om 18u in de zaal ‘Propeller’ in het Bedrijvencentrum Kortrijk, Vlamingstraat 4 te 8560 Wevelgem. 

Motivering 

Op 20 december 2017 vindt de buitengewone algemene vergadering van WIV plaats in Kortrijk. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Bespreking van de strategie, de plannen en begroting voor 2018. 

2. Benoeming van dhr.  D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur. 

3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem. 

4. Varia. 

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

buitengewone algemene vergadering van WIV op 20 december 2017: 

1. Bespreking van de strategie, de plannen en begroting voor 2018. 



2. Benoeming van dhr.  D. Van Belleghem tot deskundige, toegevoegd aan de raad van bestuur. 

3. Vervanging van vijf bestuurders met raadgevende stem. 

4. Varia. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente, mevr. Sofie Vermeulen, wonende Peter Benoitstraat 13 te 8550 

Zwevegem, die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 wordt 

opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 3 

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

5.  Bepalen aanschafprijs van een wijk-werkcheque. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet 42 en 43. 

Juridische grond 

Decreet wijk-werken, goedgekeurd door het Vlaams Parlement op 5 juli 2017. 

Verwijzingsdocumenten 

Beslissing van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 betreffende toekennen van de opdracht wijk-

werkorganisatie aan de OCMW-vereniging W13. 

Situering 

Binnen het decreet wijk-werken wordt bepaald dat: 

 de aanschafprijs van een wijkwerk-cheque minimaal 5,95 euro en maximaal 7,45 euro bedraagt; 

 er geen onderscheid mag zijn in aanschafprijs per type gebruiker of per type activiteit; 

 de gemeenten de aanschafprijs in consensus bepalen (via de aangewezen organisator);  

 de duurtijd van het wijk-werken niet langer dan 12 maanden kan bedragen;  

 voor de wijkwerker een traject naar werk wordt voorzien. 

De kwaliteit van de gebruikers blijft op eenzelfde niveau als onder het vroegere PWA-stelsel, maar met een 

reële kans dat wijk-werkers die instromen kwetsbaarder zijn (in vergelijking met het vroegere PWA-stelsel). 

Een optimale begeleiding van wijk-werkers is daarom aangewezen. 

De beschikbare middelen vanuit de wijk-werkcheques worden integraal ingezet voor de begeleiding van de 

wijk-werkers tijdens hun traject naar werk. 

De stuurgroep Wijkwerken – waarin de Gemeente vertegenwoordigd is - heeft in zitting op 11 oktober 

eensgezind de aanschafprijs van 7,45 euro voorgedragen. 

Verzoek 

De aanschafprijs van wijk-werkcheques voor de gebruikers vast te leggen op 7,45 euro per cheque.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met het voorstel om in het kader van wijk-werken de aanschafprijs 

voor de gebruikers vast te leggen op 7,45 euro per cheque.  

6.  Goedkeuring samenwerkingsakkoord SVK De Poort. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet 42 en 43. 



- OCMW decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen. 

- Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals 

gewijzigd bij decreet van 7 juli 2006, het hersteldecreet van 22 december 2006 en de et houdende diverse 

bepalingen van 27 december 2006. 

- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

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

Juridische grond 

Besluit van de OCMW-raad van 14 november 2017 betreffende afsluiten samenwerkingsovereenkomst met 

SVK De Poort, waarbij alleen nieuwe contracten van private woningen in de overeenkomst worden 

opgenomen, en die wordt afgesloten voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. 

Verwijzingsdocumenten 

Samenwerkingsovereenkomst SVK De Poort (bijlage 2017-50). 

Situering 

Zwevegem wil een samenwerkingsakkoord afsluiten met SVK De Poort. Via dit akkoord wil SVK De Poort 

inzetten op: 

- Actieve prospectie en inhuurname van SVK patrimonium 

- Kwaliteit van het SVK patrimonium 

- Huurdersbegeleiding en afstemming met sociale dienst OCMW 

Het samenwerkingsakkoord is niet van toepassing op de huidige eigendommen van OCMW of woningen die 

momenteel door OCMW worden verhuurd. 

Het samenwerkingsakkoord is wel van toepassing op nieuwe privéwoningen die aangeboden worden als 

sociale huurwoning. Bij dergelijk aanbod zullen de eigenaars worden doorverwezen naar vzw De Poort.  

De kostprijs per jaar bedraagt: 

- 450 euro/woning met 1 slaapkamer; 

- 580 euro/woning met 2 of meer slaapkamers. 

De nodige budgetten worden benomen van het OCMW-budget. 

Motivering 

Het samenwerkingsakkoord biedt een meerwaarde voor de burger en de kansarme huurder omdat er wordt 

ingezet op het ontwikkelen van een bijkomend aantal sociale huurwoningen. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Het samenwerkingsakkoord met SVK De Poort (bijlage 2017-50) wordt goedgekeurd voor de periode van 1 

januari 2018 tot en met 31 december 2020. 

7.  Goedkeuring van een huurovereenkomst met het Huis van het Kind. 

Bevoegdheid 

Het Gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 2 en 42, en de artikelen die betrekking hebben op het 

administratief toezicht op de gemeenten. 

Juridische grond 

- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96644
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96644


- 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. 

- Decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning. 

- Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de 

organisatie van preventieve gezinsondersteuning. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van huurovereenkomst ‘Huis van het Kind (bijlage 2017-51). 

Motivering 

Het decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning bepaalt de regelgevende basis 

voor het erkennen en subsidiëren van de samenwerkingsverbanden “Huizen van het Kind”. Ouders stellen 

zich wel eens vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en de opvoeding van hun kind. Er zijn heel wat 

organisaties en initiatieven die ouders en kinderen ondersteunen in het beantwoorden van deze vragen. Een 

Huis van het Kind is een lokaal netwerk dat al deze initiatieven bundelt. Elk lokaal bestuur en elke lokale 

actor die relevant is voor de preventieve gezinsondersteuning, kon initiatief nemen tot het organiseren van 

een Huis van het Kind. In 2014 was er in Zwevegem aftoetsing en overleg met de direct betrokken partners. 

Al deze partners waren het er over eens dat een concrete samenwerking op de werkvloer, met vzw 

Jongerenzorg als coördinator, in dit kader zeker een meerwaarde zou betekenen voor de Zwevegemse 

gezinnen. In zitting van 9 juli 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen principiële 

goedkeuring om - in het kader van Huis van het Kind Zwevegem - samen te werken met vzw Jongerenzorg 

als coördinator. Er werd ingezet op een samenwerking waarin verschillende partners elkaar versterken, en 

elk hun eigen bijdrage leveren om zo tot een sterker geheel te komen:  vzw Jongerenzorg Zuid West-

Vlaanderen, VCLB Groeninge, CLB Mandel en Leie, Kind en Gezin, Kind en Preventie, Kraamzorg De Wieg, de 

Gezinsbond, Groep Ubuntu, Logo Leieland, OCMW en gemeente Zwevegem. Ons concept van het Huis van 

het Kind Zwevegem is uniek. Vooreerst is er de structuur van het Huis van het Kind. Bij ons wordt het Huis 

van het Kind getrokken door vzw Jongerenzorg. Dit concept geeft ons de mogelijkheid om een unieke visie 

te ontwikkelen, o.a. op de samenwerking tussen het preventieve welzijnswerk en het professionele 

hulpverleningslandschap. De afgelopen periode werd sterk ingezet op lokale netwerkopbouw en –

versterking, de bekendmaking van het Huis van het Kind, en het aanbod dat via die weg ontsloten wordt. 

Hier werd ook de link met lokale armoedebestrijding gelegd. In dit kader is ons Huis van het Kind trekker 

van verschillende acties binnen het gemeentelijk actieplan armoede, die hun meerwaarde reeds bewezen: de 

Pamperbank;  het project huiswerkbegeleiding, zowel bij mensen thuis als op school, met vrijwilligers; het 

gericht informeren van kansengezinnen;… . Een Huis van het Kind integreert opvoedingsondersteuning, 

preventieve gezondheidszorg en ontmoeting. Vandaag willen we met het Huis van het Kind dan ook meer 

gaan inzetten op een herkenbare ontmoeting- en ondersteuningsplaats voor ouders, een fysiek Huis van het 

Kind. 

Alle partners zijn hier vragende partij. Het zou de samenwerking nog sterker maken, nog efficiënter en het 

biedt tal van mogelijkheden naar het verder inspelen op de noden. De gewezen gebouwen van de school 

“De Klim-op” zijn uiterst geschikt om de werking van het Huis van het Kind verder te ontplooien. Denken we 

maar aan ontmoetingsavonden rondom thema’s, bureau voor CLB’s, contactmomenten voor Kind en Gezin, 

de Pamperbank en de huiswerkbegeleiding,... Dit zal zeker resulteren in een meerwaarde voor de bewoners, 

en onze meer kwetsbare gezinnen in het bijzonder. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96646


Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming incl. btw 

2017 en verder  090900 705001 2017: 1.500 EUR 

Vanaf 2018: jaarlijks 18.000 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de huurovereenkomst ‘Huis van het Kind’ (bijlage 2017-51), met de 

gemeente als verhuurder, en de VZW Jongerenzorg Driesstraat 6, 8554 Sint-Denijs, als huurder. 

Artikel 2 

De huurovereenkomst vangt aan op 1 december 2017 voor een periode van onbepaalde duur. 

Artikel 3 

De huurovereenkomst wordt gesloten tegen een maandelijkse huurprijs van 1.500 euro, waar de 

energiekosten inbegrepen zijn. Na twee jaar zal een evaluatie gebeuren van de huurprijs rekening houdend 

met het reële verbruik van de energiekosten. 

8.  Goedkeuring statuten commissie bouwkundig erfgoed. 

Bevoegdheid 

Artikel 42 en 43 van het gemeentedecreet. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Afsprakennota voor opmaak van actieplan bouwkundig erfgoed in het kader van de exclusieve 

dienstverlening bij besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2016. 

-  Statuten commissie bouwkundig erfgoed (bijlage 2017-52). 

Adviezen, machtiging, akkoorden 

Kennisname statuten door commissie bouwkundig erfgoed in zitting van 6 november 2017. 

Situering en motivering 

In het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2016 werd een afsprakennota goedgekeurd 

tussen de gemeente en Leiedal voor opmaak actieplan bouwkundig erfgoed. De inventaris bouwkundig 

erfgoed, opgemaakt door de Vlaamse Gemeenschap in 2005, werd geactualiseerd en aan de panden werd 

een locuswaarde toegekend. De panden werden ingedeeld in 6 profielen: historisch Zwevegem, industrieel 

Zwevegem, Zwevegem in expansie, omgeving van spoorweg en Kanaal, dorpskernen en open ruimte. 

De commissie bouwkundig erfgoed werd nauw betrokken bij dit traject dat ook bepaalde participatieacties 

naar de bevolking toe impliceert. De inventaris met zijn criteria zal een instrument zijn dat als basis dient 

voor advies bij bepaalde bouwaanvragen. Daarom werden statuten opgesteld om de commissie bouwkundig 

erfgoed als officiële adviescommissie te bekrachtigen. De statuten bepalen de missie, de opdrachten, 

samenstelling, adviesvorming en deontologie van de commissie bouwkundig erfgoed. Advies- en 

bouwaanvragen met betrekking tot bedoelde panden van de inventaris bouwkundig erfgoed met 

locuswaarde middel of hoog worden door de stedenbouwkundig ambtenaar steeds voor advies voorgelegd 

aan de commissie bouwkundig erfgoed. Een onderbouwd en geargumenteerd advies wordt binnen de 30 

dagen uitgebracht. Het college van burgemeester en schepenen zal, omwille van de wetgeving op de 

motiveringsplicht, zijn standpunt motiveren wanneer het afwijkt van het advies van de commissie 

bouwkundig erfgoed. 

BESLUIT 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96646
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96648


14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy 

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie 

Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe) 

13 STEMMEN TEGEN (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) 

Enig artikel 

De statuten van de commissie bouwkundig erfgoed (bijlage 2017-52) worden goedgekeurd. 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie:  

De CD&V-fractie stemt tegen omwille van een gebrek aan inspraak in dit dossier en de kans dat 

men hier laat liggen om in de statuten formeel uit te werken wie kan zetelen (ev. met 

vertegenwoordiging vanuit de geledingen). 

De CD&V-fractie is ook niet akkoord met de afgelegde weg, worden subsidies voorzien of niet? 

9.  Principiële beslissing tot aankoop van gronden voor openbaar nut, gelegen nabij de 

Brouwerijstraat te Otegem, aan de Consoorten Reynaert. 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schattingsverslag/waardebepaling opgemaakt op 5 september 2016 door Notaris Stan DEVOS. 

- Plannetje met aanduiding aan te kopen onroerende goederen. 

- Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 19 mei 2017. 

Advies  

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

Motivering 

In de omgeving van de Brouwerijstraat te Otegem, ter hoogte van de omloop van de Betafence cyclocross, 

bevindt zich een oppervlakte grond van ongeveer 1,5 ha, eigendom van de Consoorten Reynaert. 

Het betreft de hiernavolgende kadastrale percelen, gelegen te ZWEVEGEM – 3de afdeling OTEGEM : 

 Sectie B perceelnummer 240 A met een kadastrale oppervlakte van 4587 m². 

 Sectie B perceelnummer 241 B met een kadastrale oppervlakte van 6113 m². 

 Sectie B perceelnummer 242 B met een kadastrale oppervlakte van 4639 m². 

Deze kadastrale percelen zijn aangeduid op het hierbij gevoegd plannetje. 

De percelen grond zijn volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij KB 4 november 1977, gelegen in 

het woonuitbreidingsgebied, en een deel van het perceelnummer 242 B is gelegen in het agrarisch gebied, 

volgens het hierbij gevoegd plannetje uit het gewestplan. 

Bedoelde percelen zijn opgenomen binnen de perimeter van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Kerkweg’ 

Otegem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 29 november 2000 in de zone voor land –en tuinbouw, 

zoals weergegeven op het uittreksel uit het bestemmingsplan van bedoeld BPA, alsook in de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

Volgens ingewonnen informatie zou de grond verpacht zijn. Indien er gekocht wordt voor openbaar nut is er 

geen voorkooprecht en kan er best door de eigenaar voordien een regeling getroffen worden met de pachter 

om de gronden pachtvrij te verkopen. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/96648


Notaris Bernard DENYS heeft ons ondertussen in kennis gesteld dat hij een mooi vergelijk heeft kunnen 

treffen met de pachters. 

Zij zouden bereid zijn om de gronden vrij van gebruik te geven mits een prijzij van 1.250,00 euro/ha. 

De Familie REYNAERT (eigenaar van de gronden), heeft ondertussen bevestigd dat zij de prijzij ten haren 

laste zal nemen. 

De te betalen koopsom door de gemeente ten aanzien van de Familie REYNAERT bedraagt 107.000,00 euro.  

De percelen zijn grotendeels weiland en deels akkerland. 

Over het zuidelijke deel passeert een hoogspanningsleiding. 

Aan Notaris Stan DEVOS te Sint-Denijs werd opdracht gegeven om ons een ‘advies verkoopwaarde’ te 

bezorgen van deze 3 percelen grond, gelegen nabij de Brouwerijstraat te Otegem, dit met het oog op een 

eventuele verwerving (aankoop) om reden van openbaar nut, en meer bepaald met het oog op de aanleg 

van een speelbos in Otegem.  

De vraag voor de aanleg van een speelbos is gedragen door de bevolking van Otegem. Het item stond 

prioritair als actiepunt op het lijstje van de dorpsraad Otegem.  

Wij ontvingen het schattingsverslag/waardebepaling opgemaakt door Notaris Stan DEVOS, waarbij 

meegedeeld werd dat : 

 Deze percelen de prijs van landbouwgrond benaderen gelet op de feitelijke onbebouwbaarheid en gelet 

op de erfdienstbaarheden. 

 Rekening houdend met wat voorafgaat en na een bezoek ter plaatse, Notaris DEVOS tot volgende 

waardebepaling komt, mede op basis van de gemiddelde prijs, mediaan prijs en vergelijkingspunten van 

landbouwgrond in de buurt, meer bepaald : 70.000,00 euro/hectare. 

De percelen grond met een respectievelijke oppervlakte van 4587 m², 6113 m² en 4639 m², hetzij een 

totale oppervlakte van 15.339 m² (1 ha 53 a 39 ca) kunnen aangekocht worden voor de prijs van 

107.000,00 euro. 

Door Dirk Vandromme, diensthoofd dienst groen, natuur en landschap, werd een aanvraag ingediend voor 

betoelaging (subsidies) via een projectvoorstel voor de realisatie van een speelbos te Otegem bij het 

Agentschap voor Natuur en Bos, dit voor de aankoop en aanplant. 

Na contact met de bevoegde diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos is gebleken dat er thans geen 

aankoopsubsidie meer gegeven wordt voor de aankoop van de 3 percelen grond in de Brouwerijstraat te 

Otegem met een oppervlakte van 1.53 ha door het feit dat de planologische bestemming van de 3 percelen 

land- of tuinbouwzone is. 

Enkel op basis van concrete plannen kunnen wij een bescheiden subsidie bekomen van het Agentschap voor 

Natuur en Bos op het plantgoed. 

De bodemattesten werden door OVAM afgeleverd op 19 mei 2017.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2017 IE – BD 4.2 068000 220007 4.2.3.03 107.500,00 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 



Principieel akkoord te gaan met de aankoop van de onroerende goederen, zijnde de gronden gelegen nabij 

de Brouwerijstraat te 8553 Otegem, eigendom van de Consoorten REYNAERT, meer bepaald de percelen 

kadastraal gekend onder Zwevegem – 3de afdeling OTEGEM – sectie B perceelnummers 240 A, 241 B en 242 

B met een respectievelijke kadastrale oppervlakte van 4587 m², 6113 m² en 4639 m², waarbij de totale 

eigendom 1 ha 53 a 39 ca bedraagt, voor de prijs van 107.000,00 euro, vrij van pacht/gebruik.  

Artikel 2 

De Familie REYNAERT neemt de prijzij ten bedrage van 1.250,00 euro/ha ten haren laste. 

Artikel 3 

De aankoop van de onroerende goederen geschiedt om reden van openbaar nut en meer in het bijzonder 

voor de realisatie van een speelbos te Otegem. 

Artikel 4 

Opdracht te geven aan Notaris Bernard DENYS te Avelgem om de noodzakelijke ontwerpakte inzake 

aankoop van de onroerende goederen voor openbaar nut op te maken. 

Alle kosten van deze akte zijn ten laste van de koper, zijnde ‘De Gemeente Zwevegem’. 

Artikel 5 

De nodige kredieten zijn voorzien onder het BI 068000 – AR 220007 – AC 4.2.3.03 – onder budgetsleutel IE 

– BD 4.2 van het budget 2017. 

Artikel 6 

Na ontvangst van de ontwerpakte tot aankoop van bedoelde onroerende goederen aan de Consoorten 

REYNAERT, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 7 

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

overgemaakt aan Geassocieerde notarissen Bernard DENYS & Evy LIBERT, Oudenaardsesteenweg 133 te 

8580 AVELGEM, alsook ter kennisgeving aan de heer Paul REYNAERT wonende Beukenhofstraat 89 te 8570 

ANZEGEM, aan mevrouw Angelique REYNAERT wonende Beukenhofstraat 124 te 8570 ANZEGEM, aan de 

heer Marc REYNAERT wonende Waregemstraat 24 te 8570 ANZEGEM, en aan mevrouw Anaïs NIJS wonende 

Groenvinkstraat 2/127 te 9041 GENT. 

10.  Leveren van turntoestellen 2017 ten behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem. - 

Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsodprachten. 

- 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 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 

latere wijzigingen. 

-  Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen 

-  Ministerieel besluit van 25 juni 2013 houdende overdracht van bevoegdheid door de Minister van 

Landsverdediging inzake het plaatsen en uitvoeren van werken, leveringen en diensten, inzake 

vervreemding en diverse uitgaven 

-  De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere 

wijzigingen. 



-  Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 

-  Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten. 

Motivering  

Bij de keuringen van de turnzalen van de gemeentescholen Zwevegem werden tal van turntoestellen 

afgekeurd wegens niet meer bruikbaar of onveilig. Het is aldus aangewezen te investeren in nieuwe 

turntoestellen. De opdracht wordt opgesplitst in volgende loten: allerlei, klimmateriaal, matten en 

springmateriaal.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming  

2017 IE-OB 080000 230000 24.793,39 euro BTW excl. of 

30.000 euro BTW incl. 

Detail 

Lot Investerings-

enveloppe 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming  

Lot 1. Allerlei IE-OB 2017 080000 230000 5.785,12 euro BTW excl. 

of 7.000 euro BTW incl. 

Lot 2. 

Klimmateriaal 

IE-OB 2017 080000 230000 2.479,34 euro BTW excl. 

of 3.000 euro BTW incl. 

Lot 3. Matten IE-OB 2017 080000 230000 7.909,09 euro BTW excl. 

of 9.570 euro BTW incl. 

Lot 4. 

Springmateriaal 

IE-OB 2017 080000 230000 8.619,83 euro BTW excl. 

of 10.430 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 van turntoestellen 2017 ten behoeve van de 

gemeentescholen te Zwevegem met een totale raming van 24.793,39 euro BTW excl. of 30.000 euro BTW 

incl., opgesplitst in volgende loten : 

 Lot 1. Allerlei met een totale raming van 5.785,12 euro BTW excl. of 7.000 euro BTW incl. 

 Lot 2. Klimmateriaal met een totale raming van 2.479,34 euro BTW excl. of 3.000 euro BTW incl. 

 Lot 3. Matten met een totale raming van 7.909,09 euro BTW excl. of 9.570 euro BTW incl. 

 Lot 4. Springmateriaal met een totale raming van 8.619,83 euro BTW excl. of 10.430 euro BTW incl. 

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 080000/230000 van het budget 2017. 

11.  Aankopen van ICT-materiaal (hard- & software) 2018 ten behoeve van het 

gemeentebestuur Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. - 

Instap in het raamcontract "ICT opdrachtencentrale - stad Brugge. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 § 2, 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – 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. 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – 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 raamovereenkomst Stad Brugge. 

Motivering 



Momenteel wordt het benodigde ICT-materiaal (hard- & software) aangekocht via het ICT-raamcontract 

2013-2017 van Stad Kortrijk. 

Dit contract loopt af eind 2017.  Stad Kortrijk werkt aan de voorbereiding voor een nieuwe opdracht voor 

aankoop van ICT-materiaal, waarbij wij als openbaar bestuur opnieuw zullen kunnen aansluiten.  De timing 

om op 1 januari 2018 een nieuwe opdracht te gunnen zal echter niet gehaald worden. 

Om de periode tot gunning van een nieuwe opdracht door stad Kortrijk te overbruggen, wordt voorgesteld 

om aan te sluiten bij het ICT-raamcontract dat werd gegund door stad Brugge. 

Het bestek van stad Brugge laat de ruimte aan gemeente Zwevegem om aan te sluiten.  Er werd in het 

bestek nl. een indicatieve, maar niet limitatieve opsomming gegeven van organisaties die zich kunnen 

aansluiten. 

Stad Brugge trad hier ook op als opdrachtencentrale : na instap in het raamcontract staan wij zelf in voor 

bestelling en betaling van ICT-materiaal, en hoeft stad Brugge hier niet meer tussen te komen. 

De opdracht van stad Brugge loopt af eind 2018, en vormt op die manier de uitgelezen manier om te 

overbruggen. Er is geen minimumafname opgelegd; we kunnen m.a.w. bij elk perceel aansluiten, zonder 

verplicht te zijn tot afname. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming  

2018  011903 614100 13.223,14 euro BTW excl. of 16.000 euro 

BTW incl. 

2018  011903 614110 8.264,46 euro BTW excl. of 10.000 euro BTW 

incl. 

2018  011903 614120 24.793,39 euro BTW excl. of 30.000 euro 

BTW incl. 

2018  011903 614130 88.429,76 euro BTW excl. of 107.000 euro 

BTW incl. 

2018  060000 614120 2.892,56 euro BTW excl. of 3.500 euro BTW 

incl. 

2018  080000 614120 9.504,13 euro BTW excl. of 11.500 euro BTW 

incl. 

2018 IE-OB 011903 241000 71.074,38 euro BTW excl. of 86.000 euro 

BTW incl. 

2018 IE-OB 080000 241000 25.619,83 euro BTW excl. of 31.000 euro 

BTW incl. 

2018 IE-OB 082000 241000 5.000 euro BTW excl. of 6.050 euro BTW 

incl. 

TOTAAL 248.801,65 euro BTW excl. of 301.050 

euro BTW incl. 

Gunningsprocedure 

Opdrachtencentrale stad Brugge 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 



Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het aankopen van ICT-materiaal (hard- & software) 2018 

ten behoeve van het gemeentebestuur Zwevegem met een totale raming van 248.801,65 euro BTW 

exclusief of 301.050 euro BTW inclusief. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden via de opdrachtencentrale van Stad Brugge. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder de budgetsleutels 011903/614100-614110-614120-614130, 

060000-080000/614120, IE-OB 011903-080000-082000/241000 van het budget 2018. 

12.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 oktober 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 


