
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 APRIL 2018 

 

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 19.00 uur. 

 

 

Dhr. Burgemeester-voorzitter stelt de raad in kennis van de brief d.d. 16 april 2018 van raadslid Davy Nys 

waarin hij zijn ontslag indient als gemeenteraadslid. 

Bijgevolg wordt volgend punt aan de agenda toegevoegd: 

“B.1. Aanstelling en eedaflegging van een raadslid.” 

B 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 

- Schrijven van 16 april 2018 van dhr. Davy Nys inzake ontslag als gemeenteraadslid. 

Motivering 

Op 16 april 2018 nam Davy Nys 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 voor 

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

Soens. Zij wenst haar mandaat op te nemen. 



Uit onderzoek van de geloofsbrieven blijkt dat mevr. Marleen Soens voldoet aan de gestelde verkiesbaarheid 

en zich niet bevindt in een geval van onverenigbaarheid. 

BESLUIT 

Artikel 1 

Neemt akte van het ontslag van dhr. Davy Nys. 

Artikel 2 

Mevr. Marleen Soens, geboren op 14 maart 1950 en wonende Trekweg 20 te 8552 Moen wordt als 

gemeenteraadslid aangesteld. 

Artikel 3 

Mevr. Marleen Soens, 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’. 

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

vergadering van 15 mei 2018. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

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

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van IMOG van 22 maart 2018 met uitnodiging tot de algemene vergadering op 

dinsdag 15 mei 2018 om 18u30 in de Raadszaal van de afvalverwerkingscentrale - Kortrijksesteenweg 264 te 

Harelbeke. 

Motivering 

Op 15 mei 2018 vindt de algemene vergadering van IMOG plaats in Harelbeke. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017 

3. Verslag van de Commissaris 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst 

8. Toelichting activiteiten 2017 

9. Mededeling :  

• uittreding provincie 31.12.2018 

• verlenging intercommunale 09 september 2019 

10. Varia 

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

Financiële gevolgen 



De jaarrekening 2017 van IMOG sluit af met volgend resultaat in de resultatenrekening: 

Totaal opbrengsten 37.352.052,47 

Totaal kosten 36.758.220,38 

Belastingen op het resultaat (-) / regularisering belastingen (+)   0.00 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 593.832,09 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 134.654,69 

Toevoeging aan het eigen vermogen (-) -29.691,60 

Over te dragen WINST 698.795,18 

Balanstotaal 52.945.410,37 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering van IMOG op 15 mei 2018: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur 

2. Lezing van de jaarrekening per 31.12.2017 

3. Verslag van de Commissaris 

4. Goedkeuren van de jaarrekening, afgesloten per 31.12.2017 

5. Kwijting aan de Bestuurders, Commissaris 

6. Goedkeuren van de toewijzing van het resultaat 

7. Huldiging jubilarissen 25 en 30 jaar dienst 

8. Toelichting activiteiten 2017 

9. Mededeling :  

• uittreding provincie 31.12.2018 

• verlenging intercommunale 09 september 2019 

10. Varia 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 15 mei 2018 

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

het bijzonder de jaarrekening 2017. 

Artikel 3 

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

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

vergadering en jaarvergadering van 25 juni 2018. 

Dit agendapunt wordt met eenparigheid van stemmen verdaagd naar de vergadering van 28 mei 2018 om 

reden dat de infovergadering van Gaselwest pas plaatsvindt op woensdag 25 april 2018. 

3.  Afsluiten diverse verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van het gemeentebestuur 

Zwevegem. - Goedkeuring verlenen mandaat. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 



- 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 

Mandaatovereenkomst (bijlage 2018-15).  

Ontwerp opdrachtdocumenten. 

Motivering  

Op vandaag staat Ethias in voor al de verzekeringen van de gemeente.  Dit betreft een historisch gegroeid 

contract. 

Ondertussen speelt echter de wetgeving overheidsopdrachten.  Ook voor verzekeringen dienen wij als 

overheid de markt te laten spelen. 

Wij hebben de opportuniteit om, samen met OCMW Zwevegem, in te stappen in een opdracht voor 

verzekeringen die zal gevoerd worden door gemeente Kuurne.  Gemeente Kuurne zal hierbij optreden als 

opdrachtencentrale.  Volgende besturen wensen eveneens deel te nemen aan deze overheidsopdracht :  

OCMW Kuurne,  gemeente en OCMW Ingelmunster. 

Enerzijds wensen wij samen met de 6 lokalen besturen prijsvoordeel te halen uit de gezamenlijke 

schaalgrootte door hier de markt te laten spelen, anderzijds wensen wij een bestaande praktijk verder te 

zetten conform de geldende regelgeving. 

De opdracht zal uitgeschreven worden voor een periode van 4 jaar (2019-2022) met aanvang op 1 januari 

2019.   

Voorstel wijze van gunnen :  openbare procedure. 

Om te kunnen deelnemen aan deze opdracht dienen we mandaat te verlenen aan het gemeentebestuur 

Kuurne. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming alles inbegrepen op jaarbasis 

2019-2022 diverse 612000 57.000 euro 

2019-2022 diverse 612100  57.900 euro 

2019-2022 diverse 612200  40.510 euro 

2019-2022 diverse 612300    6.275 euro 

2019-2022 diverse 612400       740 euro 

2019-2022 diverse 623100 103.000 euro 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/103006


TOTAAL   265.425 euro op jaarbasis 

ALGEMEEN TOTAAL   1.061.700 euro (4 jaar) 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend tot verlenen mandaat (bijlage 2018-15) aan het gemeentebestuur Kuurne om, 

in naam en voor rekening van het gemeentebestuur Zwevegem en met toepassing van de relevante 

wetgeving betreffende de overheidsopdrachten, een gunningsprocedure te voeren betreffende “afsluiten 

diverse verzekeringsovereenkomsten voor de periode 2019-2022”.  Het gemeentebestuur van Kuurne treedt 

op als een opdrachtencentrale.  De totale raming voor gemeentebestuur Zwevegem bedraagt 1.061.700 

euro alles inbegrepen.  Goedkeuring wordt verleend aan het voorgelegde ontwerp van bestek en het 

voorstel van gunningswijze, zijnde het voeren van een open procedure. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI : diverse – AR : 612000-612100-612200-

612300-612400-623100 van het budget 2019-2022. 

4.  Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in 

de site Transfo Zwevegem - deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal - fase: 

verwarming pompenzaal. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

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

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

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

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

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

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

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen. 

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

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

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

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

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

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Besluit van de gemeenteraad van 24 april 2006 betreffende principiële goedkeuring tot het uitvoeren van 

algemene renovatie – en herinrichtingswerken in de site “Transfo” Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, 

Deel a: restauratie machinezaal en ketelzaal. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2006 betreffende goedkeuring van de procedure, 

lastenboek en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper met als doel het uitvoeren van 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/103006


algemene renovatie- en herinrichtingswerken in de site “Transfo”, Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, Deel 

a: restauratie machinezaal en ketelzaal. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 februari 2007 betreffende goedkeuring 

aanstelling ontwerper zijnde Tijdelijke vereniging RCR & Coussée & Goris Architecten bvba, 

Molenaarsstraat 111/25 te 9000 Gent met als doel het uitvoeren van algemene renovatie- en 

herinrichtingswerken in de site “Transfo”, Paul Ferrardstraat 15 te Zwevegem, Deel a: restauratie 

machinezaal en ketelzaal. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende goedkeuring opdracht met vaststelling wijze 

van gunnen voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem - 

Deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal – fase : verwarming pompenzaal, conform bestek 7636, 

opgemaakt door TV RCR & Coussée & Goris Architecten bvba te Gent, met een totale raming van 

44.671,66 euro excl. btw of 54.052,71 euro incl. 21 % btw verlegd en waarbij beslist werd deze opdracht 

te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2017 betreffende goedkeuring lijst van 

aan te schrijven aannemers voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te 

Zwevegem - Deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal – fase : verwarming pompenzaal. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 september 2017 betreffende goedkeuring 

gunning voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem - Deel 

A: restauratie machinezaal en ketelzaal – fase : verwarming pompenzaal aan Lieven Deneckere bvba, 

Oudenaardsesteenweg 108 te 8500 Kortrijk voor een totaal bedrag van 37.772,31 euro excl. btw of 

45.704,50 euro incl. btw verlegd. 

Verwijzingsdocumenten 

Eindstaat der werken. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

De eindafrekening werd opgemaakt waaruit blijkt dat de werken als volgt werden uitgevoerd: 

 

De minwerken zijn vooral het gevolg van het wegvallen van de destrificatoren, kortere weg voor de 

leidingen, manometers die weggevallen zijn, … 

De meerwerken tegen overeengekomen prijzen zijn vooral het gevolg van de bijkomende werken die 

noodzakelijk bleken tijdens de uitvoering van de werken. Er is een vaste verlichting geplaatst die niet 

Gunningsbedrag : 37 772,31

Minwerken VH : -1 560,14

Meerwerken VH : 0,00

Minwerken FH : -1 903,66

Meerwerken OP : 15 128,58

Totaal in meer : 11 664,78 30,88%

Subtotaal : 49 437,09

Herzieningen : 0,00

TOTAAL : 49 437,09

Btw verlegd 21 % : 10 381,79

ALGEMEEN TOTAAL : 59 818,88

13 224,92 35,01%



voorzien was. Er was voorzien dat er stopcontacten gingen geplaatst worden waar ze konden verlichting op 

aansluiten. De kosten voor dit meerwerk bedragen 5.069,78 euro excl. btw, dit is reeds bijna de helft van de 

meerwerken. 

Een bijkomend werk was ook het verwijderen van de asbestplaten in het plafond. Deze konden niet zoals 

voorzien ter plaatse doorgeboord worden, waardoor er nieuwe platen geplaatst werden ten bedrage van 

3.161,93 euro excl. btw. 

Tijdens de werken is er een nieuwe locatie toegewezen geweest voor het elektrisch bord. Dit staat nu samen 

in ‘gallerie des cables’ met de bediening voor de verwarming in de machinezaal. Oorspronkelijk was dit 

voorzien in de fuifzaal, wat qua verhuur niet helemaal praktisch was. Deze werken bedragen 4.036,53 euro 

excl. btw. 

De in de eindafrekening opgesomde staat van werken geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

Rekening 

Actie 

2018 IE-OB 070501 228007 AC 6.6.1.05 

Detail 

Firma Bedrag eindafrekening incl. 21 % btw 

Lieven Deneckere bvba, Kortrijk 59.818,88 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de opdracht voor het uitvoeren van renovatie- en 

herinrichtingswerken in de site Transfo te Zwevegem - Deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal – fase : 

verwarming pompenzaal ten bedrage van 59.818,88 euro incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 070501 – AR 228007 – AC 

6.6.1.05 van het investeringsbudget 2018. 

Artikel 3 

De aannemer en ontwerper worden in kennis gesteld van dit besluit. 

5.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de aankoop van materiaal 

voor het uitvoeren van renovatiewerken aan het plafond Locomatic vzw in OC De Brug. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

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

Zwevegem en toegevoegde lijst niet-verplichte toelagen. 

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

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

comptabiliteit. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocument pr-cbo-18-06 en bijhorende raming, opgemaakt door de dienst gebouwen. 



Motivering 

In de werkgroep OC De Brug werd al verschillende malen aangegeven dat het plafond van het lokaal van 

Locomatic vzw dringend geïsoleerd dient te worden. Tijdens het isoleren van het plafond kunnen ook de 

elektrische leidingen en ledverlichting worden aangepast. De materialen zullen worden aangekocht door de 

gemeente Zwevegem, maar de werken zullen worden uitgevoerd door Locomatic vzw. Voor deze opdracht 

werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-18-06 opgemaakt met een totale raming van 

21.104,82 euro excl. btw of 25.536,83 euro incl. btw. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Raming incl. 

btw 

2018 IE-OB 070502 221007 25.536,83 euro 

Gunningsprocedure 

Aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor de aankoop van materiaal voor het uitvoeren van 

renovatiewerken aan het plafond Locomatic vzw in OC De Brug, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-18-06 

opgemaakt door de dienst gebouwen met een totale raming van 21.104,82 euro excl. btw of 25.536,83 euro 

incl. btw. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde). 

Artikel 3:  

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 070502 - AR 221007 van het 

budget 2018. 

6.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van divers 

feestmateriaal 2018. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- 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. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten 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 pr-wri-18-01, 02 en 03 en bijhorende ramingen, opgemaakt door dienst 

feestelijkheden. 

Motivering  

Er is nood aan vervanging van oud of kapot feestmateriaal. 

Voor deze opdracht werd door de dienst feestelijkheden, opdrachtdocumenten pr-wri-18-01, 02 en 03 

opgemaakt met een raming van : 

Omschrijving excl. btw incl. btw 

Deel 1 : podiumtafels met insteekpoten 13 832,00 € 16 736,72 € 

deel 2 : klaptafels en biertafels 4 717,50 € 5 708,18 € 

Deel 3 : audiovisuele middelen  2 078,00 € 2 514,38 € 

TOTAAL 20 627,50 € 24 959,28 € 

 

en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedures. 

Voor de 3 delen werden 3 bestekken opgemaakt aangezien voor elk deel andere leveranciers zullen 

aangeschreven worden. De 3 delen worden ter administratieve vereenvoudiging in 1 besluit ter goedkeuring 

voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 071000 230000 - 24.959,28 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van divers feestmateriaal 2018, conform 

opdrachtdocumenten pr-wri-18-01, 02 en 03 opgemaakt door dienst feestelijkheden met een totale raming 

van 20.627,50 euro excl. btw of 24.959,28 euro incl. btw. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 071000 – AR 230000 van het 

budget 2018. 

7.  Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen (verledding) van openbare verlichting op 

diverse locaties in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 



Verwijzingsdocumenten 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/G1/KF – 315564 van 30 maart 2018 (aangepaste versie, bedrag en 

btw-regime) waarbij Eandis de beschrijving en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de 

traditionele verlichting door LED armaturen in de Bellegemstraat in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 

14.940,83 euro excl. btw verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/G1/KF – 315563 van 30 maart 2018 (aangepaste versie btw-regime) 

waarbij Eandis de beschrijving en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de traditionele 

verlichting door LED armaturen in de landelijke straten in Heestert, voor een totaal bedrag van 40.441,19 

euro excl. btw verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/GV/BS – 315245 van 15 maart 2018 waarbij Eandis de beschrijving 

en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de traditionele verlichting door LED armaturen in 

verschillende straten in Moen, voor een totaal bedrag van 107.648,06 euro excl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/GV-BS – 315247 van 15 maart 2018 waarbij Eandis de beschrijving 

en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de traditionele verlichting door LED armaturen in 

verschillende straten in Heestert, voor een totaal bedrag van 49.721,07 euro excl. btw verlegd ten laste 

van de gemeente Zwevegem. 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/G1/CW – 315248 van 26 maart 2018 waarbij Eandis de beschrijving 

en kostenraming laat geworden voor het vervangen van de traditionele verlichting door LED armaturen in 

verschillende straten in Otegem, voor een totaal bedrag van 16.508,66 euro excl. btw verlegd ten laste van 

de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Het is de bedoeling een duurzaam meerjarenbeleid uit te bouwen voor de openbare verlichting. 

Eandis adviseert ons als deskundige en onafhankelijke partij en staat ons bij om een duurzaam en ruimte-

specifiek OV-beleid uit te voeren in overeenstemming met het regiomasterplan. 

Dit kadert in de zorg om de toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond 

energieverbruik.  

Eandis engageert zich voor de studie, opmaak en begeleiding voor de vernieuwing van de openbare 

verlichting.  

LED-verlichting is de nieuwe standaard vooral omwille van zuinigheid en de dynamischere techniek (dimmen, 

schakelen en doven). Rekening houdende met de dalende prijzen en de grote levensduur wordt de 

terugverdientijd steeds gunstiger.  

Uit de inventaris blijkt dat van onze 5400 verlichtingstoestellen er meer dan 60% ouder is dan 15 jaar. 

In functie van de ECO-doelstelling en de CO²-reductie is een ritme van vernieuwing van 6 % per jaar 

noodzakelijk.  

Dit resulteert in een jaarlijkse noodzakelijk budget van € 440.000 inclusief btw voor vernieuwing van de 

openbare verlichting.  

Dit budget is opgenomen in het financieel MJP. 

De oudste armaturen en deze met het hoogste verbruik worden eerst aangepakt en vervangen. 

Dit dossier wordt per jaar in verschillende fases opgemaakt en uitgevoerd. 

Deze fase omvat de volgende straten :  

Dossier 315564 : Bellegemstraat 



Dossier 315563 : Astenstraat, Kortestraat, Stampkotstraat, Schaapstraat, Petrus Hooghestraat, Kroonstraat, 

Wulfsbergstraat, Pontstraat, Paepestraat, Konijnstraat, Kloosterstraat 

Dossier 315245 : plan 1 : Langestraat, Kwatanestraat, Kastanjeboomstraat, Comminnestraat, Den Helder, 

Achterhoek, Knokkestraat, De Souterrain – plan 2 : Broekenhoek, Achterhoek, Comminnestraat, 

Kraaibosstraat, De Klijte, Moenhage – plan 3 : Bavegemstraat, Sint-Pietersbruglaan, Moenkouterstraat, 

Herembodgemstraat, Meersstraat, Okkerdries, Maraillestraat 

Dossier 315247 : Dokkestraat, Molenstraat, Hellekenlos, Kwadestraat, Waffelstraat, Raaptorfstraat, 

Spichtestraat, Lindelos, Groenstraat en rondom Heestertplaats 

Dossier 315248 : Mussestraat, Vichtestraat, Wagenmakerstraat, Zaveleinde, Pontstraat 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 020000 225007 AC 4.3.2.01 277.404,37 euro 

Detail 

Dossier 315564 Bellegemstraat 

 

14.940,83 euro 

Dossier 315563 Landelijke straten in Heestert 
 

40.441,19 euro 

Dossier 315245 Verschillende straten in Moen 

 

107.648,06 euro 

Dossier 315247 Verschillende straten in Heestert     49.721,07 euro 

Dossier 315248 Verschillende straten in Otegem  16.508,66 euro 

    Totaal excl. btw 229.259,81 euro 

    Btw verlegd 48.144,56 euro 

    Totaal incl. btw 277.404,37 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vernieuwen van openbare verlichting op diverse 

locaties in Zwevegem voor een totaal bedrag van 229.259,81 euro excl. btw of 277.404,37 euro incl. btw 

verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 020000 – AR 225007 – AC 4.3.2.01 

van het budget 2018.  

Artikel 3 

Eandis, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

8.  Goedkeuring overeenkomst tussen Gaselwest en gemeentebestuur Zwevegem voor de 

aankoop van 1 CNG (Compressed Natural Gas) duurzaam voertuig in functie van fauna- en 

florabeheer. 

Bevoegdheid 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de 

gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 



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

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

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – 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 

-  Lastgevingsovereenkomst ZWEV-G-LC-18-18-057 versie 1 (bijlage 2018-16).  

- Technische fiche Eandis. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

In het meerjarenplan van de voertuigen en het financieel meerjarenplan is het voorzien om in 2018 een 

voertuig aan te kopen in het kader van fauna- en florabeheer. In het kader van het uitbouwen van 

duurzame mobiliteit zou het gemeentebestuur beroep doen op Gaselwest, die als opdrachtencentrale de 

gemeente kan ondersteunen voor aankoop van een CNG bestelwagen. Hierbij geeft de gemeente aan 

Gaselwest (DNB) de opdracht om in haar naam en voor haar rekening onderstaande activiteiten te 

organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan 

opdrachtnemers of leveranciers : 

- Aankoop CNG lichte vrachtwagen met achterwaartse kipper sleep ≤ 3.5 ton. 

De totale maximale kostprijs voor de CNG bestelwagen bedraagt 38.861,00 euro excl. btw of  47.021,81 

euro incl. btw. Via de provincie kan er echter een subsidie van maximaal 10.000 euro, verspreid over 4 jaar, 

verkregen worden als er voldoende mandagen worden ingezet voor de bestrijding van ratten en invasieven. 

In Zwevegem werd er een raming opgemaakt van 160 mandagen. Voor de provincie zijn dit voldoende 

mandagen. Bij voorlegging van de aankoopfactuur kan er worden overgegaan tot de aanvraag voor het 

verkrijgen van de subsidie.  

Tevens wordt er voorgesteld om 1 van de huidige voertuigen (Nissan Cabstar) te verkopen aan de meest 

biedende (publicatie info, internet,...). De procedure zal opgestart worden na levering van het nieuwe 

voertuig. De opbrengst kan in mindering gebracht worden van het investeringsbudget (raming : € 8.000,00 

incl. btw). Na het verkrijgen van de subsidie van de provincie en de verkoop van een Nissan Cabstar, zal de 

uiteindelijke kostprijs 29.021,81 euro incl. btw bedragen.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Maximale 

raming incl. btw 

(excl. subsidie 
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en verkoop oud 

voertuig) 

2018 IE-OB 011905 243000 AC 4.3.2.03 47.021,81 euro 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de mandaatsovereenkomst (bijlage 2018-16) tussen Eandis en 

gemeentebestuur Zwevegem voor de aankoop van 1 CNG duurzaam voertuig met totale maximale kostprijs 

van 38.861,00 euro excl. btw of  47.021,81 euro incl. btw. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 011905 – AR 243000 – AC 

4.3.2.03 van het budget 2018. 

Artikel 3 

Gaselwest, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

9.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en 

gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof 

tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57. 

Juridische grond 

-  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. 

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten 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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 betreffende goedkeuring ontwerp voor de aanleg van 

een fietssnelweg langs het Guldensporenpad door de site Leanderhof in de Deerlijkstraat - Otegemstraat in 

Zwevegem, opgemaakt door studiebureau Demey bvba uit Roeselare, aangesteld door provincie West-

Vlaanderen, met een totale raming van 294.118,10 euro excl. btw verlegd, waarvan deel A ten laste is van 

de provincie West-Vlaanderen ten bedrage van 197.706,50 euro excl. btw verlegd en deel B ten laste is 

van de gemeente Zwevegem ten bedrage van 96.411,60 euro excl. btw deels verlegd, deels riolering 
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(posten B.1.1, B.3.1 en B4.1) of 112.816,09 euro incl. btw, waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen 

door middel van openbare procedure. 

Verwijzingsdocumenten 

Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende de 

aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem 

(bijlage 2018-17).  

Motivering 

De provincie West-Vlaanderen stelde een samenwerkingsovereenkomst op betreffende de aanleg van een 

fietssnelweg door de site Leanderhof tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem en verzoekt om 

deze overeenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem goed te keuren en te 

ondertekenen.  

De overeenkomst heeft tot doel de wederzijdse verbintenissen vast te leggen tussen de provincie en de 

gemeente betreffende de aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof tussen de Deerlijkstraat en 

Otegemstraat in Zwevegem.  

De provincie West-Vlaanderen draagt de kosten verbonden aan het uitvoeringsdossier, met uitzondering van 

alle kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en aanleg van de riolering, deze kosten vallen ten laste van 

de gemeente Zwevegem.  

Bijlage 2 van de overeenkomst “flankerende maatregelen langs gemeentewegen” is nihil aangezien alle 

maatregelen opgenomen zijn in het ontwerpdossier. 

Deze overeenkomst wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2018-17) tussen provincie West-

Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof 

tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem. 

Artikel 2 

De provincie West-Vlaanderen wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

10.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2018 in het kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006 betreffende goedkeuring van de overeenkomst tussen 

de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de gemeente Zwevegem, betreffende de 

sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 betreffende goedkeuring van de aanpassing van 

bijlage 1 van bovenvermelde overeenkomst conform art. 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 2002 

betreffende water voor menselijke aanwending. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse 

Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Zwevegem betreffende de uitbouw, het onderhoud 

en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem, met als bijlage de 
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mogelijke takenlijst met voorwaarden en prijsvorming die per dienstjaar ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad zal voorgelegd worden.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2009 betreffende vaststelling gemeentelijk subsidiereglement 

voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011 betreffende goedkeuring aanpassing van bijlage 1 

van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de VMW, overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het 

decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending. 

Verwijzingsdocumenten 

Het voorgestelde Riopact takenpakket voor 2018 (bijlage 2018-18). 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Het Riopact takenpakket 2018 wordt goedgekeurd conform bijlage bij besluit. 

Het takenpakket bevat diverse onderdelen m.b.t. inventarisatie, visievorming, beheer, advisering en 

coördinatie. Het pakket beschrijft ook een aantal gemeentelijke investeringen, doch de investeringsdossiers 

zelf maken geen deel uit van dit pakket.  

De reële prestaties van het voorgestelde takenpakket zullen maandelijks aangerekend worden tegen de 

vermelde uurtarieven. 

De coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma zal maar worden aangewend in 

functie van de uitvoeringsdatum van deze werken en dus niet noodzakelijk in dienstjaar 2018 van toepassing 

zijn. De kostprijs/ramingen van de diverse onderdelen zijn indicatief aangegeven. De financiële planning 

werd opgemaakt op basis van de op dit ogenblik beschikbare informatie en dient verder te worden verfijnd 

na gedetailleerd overleg met de diverse instanties. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming excl. btw 

verlegd 

2018 IE-OB 031000 224007 - 79.023,00 euro 

 

Detail 

Firma Offerte 

Riopact (Aquafin en De Watergroep) Zie detail 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het Riopact takenpakket 2018 (bijlage 2018-18) wordt goedgekeurd in kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.  

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 031000 – AR 224007 van het 

budget 2018.  

Artikel 3 

Het college van burgemeester en schepenen zal belast worden met de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 4 
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Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Aquafin en de Watergroep. 

11.  Goedkeuring organogram/personeelsformatie. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 °4 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad, artikel 75 

betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van het organogram en artikel 103 

betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het vaststellen van de personeelsformatie 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 87 §4 °1 betreffende de bevoegdheid van de gemeentesecretaris om in overleg 

met het managementteam het voorontwerp van het organogram op te maken en artikel 87 §4 °2 

betreffende de bevoegdheid van de gemeentesecretaris om in overleg met het managementteam het 

voorontwerp van de personeelsformatie op te maken 

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

rechtspositieregeling artikel 3 t/m 7 betreffende de personeelsformatie 

Verwijzingsdocumenten 

-  Verslag van het managementteam dd. 9 maart 2018. 

-  Verslag Hoog Overlegcomité/Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 28 maart 2018. 

-  Ontwerp van organogram/personeelsformatie (bijlage 2018-19). 

Motivering 

Het organogram/de personeelsformatie werd laatst goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 december 

2016. In dat organogram en formatie worden gemeente en OCMW Zwevegem opgenomen als één 

organisatie. Het lokaal bestuur Zwevegem werd ingedeeld in 5 clusters: staf, mens, ruimte & omgeving, vrije 

tijd en personeel & organisatie.  

Het organogram en de formatie werden toen opgemaakt op het niveau van de decretale graden (niveau 1), 

clusters (niveau 2) en afdelingen (niveau 3). In dit ontwerp van formatie en organogram wordt hierop 

verder gewerkt en volgt de uitwerking op de onderliggende niveaus. Sommige clusters werden aangepast 

aan de huidige situatie. Andere clusters konden ook al wijzigingen op de korte, middellange of zelfs lange 

termijn benoemen.  

BESLUIT  

EENPARIG 

Enig artikel 

Het organogram/de personeelsformatie (bijlage 2018-19) wordt goedgekeurd. 

12.  Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §1 °4 en artikel 105 betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad tot het 

vaststellen van de rechtspositieregeling. 

Juridische grond 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007, zoals tot op heden gewijzigd, betreffende de 

minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 

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

goedkeuring van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Protocol van akkoord van het Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 28 maart 2018 

-  Verslag managementteam dd. 9 maart 2018 

- Ontwerp rechtspositieregeling versie 11 (bijlage 2018-20) (bijlage 2018-20_toelichting). 

Motivering 

De rechtspositieregeling wordt geactualiseerd. Belangrijke wijzigingen zijn onder meer: 

- Rechtspositieregeling gemeente en OCMW wordt voortaan in één document opgenomen. 

- Termen secretaris en financieel beheerder worden vervangen door algemeen directeur en financieel 

directeur. 

- De selectieprocedures resulteren opnieuw in een niet-bindende rangschikking. 

- De selectietechnieken kunnen per vacature bepaald worden en zo dus beter afgestemd worden op 

de functie. 

- Naast wervingsreserves kunnen voortaan ook pools aangelegd worden; dit zijn generieke proeven 

die voor meerdere functies kunnen aangewend worden. 

- Feedback- en evaluatiebeleid krijgt een andere invulling; evaluatiegesprekken worden enkel nog 

behouden voor indiensttreding/bevordering en als knipperlicht voor het opstarten van een 

verbetertraject. 

- Ruimere mogelijkheden naar onbetaald verlof als recht en als gunst. 

- Opnemen van de anciënniteits- en pensioenpremies in de rechtspositieregeling. 

- Verhoging maaltijdcheques. 

- Verhoging fietsvergoeding. 

BESLUIT  

EENPARIG 

Artikel 1 

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel met aangeduide correcties (bijlage 2018-20) (bijlage 

2018-20_toelichting) wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De wijzigingen aan de rechtspositieregeling treden in werking op datum van heden. De verhoging van de 

fietsvergoeding treedt in werking vanaf 1 mei 2018. 

Artikel 3 

Een afschrift van onderhavig besluit wordt voor toezicht toegestuurd aan de Provinciegouverneur. 

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 26 maart 2018 worden met eenparigheid van stemmen  

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.17 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 
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