
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 MEI 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, Marleen Soens, 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, algemeen directeur. 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

 

 

1.  Gemeente Zwevegem - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 

2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 173 §1. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 

van 23 november 2012. 

-  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 

2012. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 

Zwevegem 2016-2019 aanpassing 2. 

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

Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 

2017-2019 aanpassing 1. 



-  Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 houdende goedkeuring budgetwijzing 2017-1 gemeente 

Zwevegem. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring meerjarenbeleidsplan 

Zwevegem 2017-2020 aanpassing 2. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 houdende goedkeuring budgetwijzing 2017-2 

gemeente Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Goedgekeurd Financieel Meerjarenplan 2017-2020 (actualisaties). 

-  Ontwerp van jaarrekening, jaarverslag en doelstellingenrealisatie boekjaar 2017. 

Motivering 

De jaarrekening van de gemeente Zwevegem voor het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een resultaat 

op kasbasis ten bedrage van 2.725.085,65 euro. 

De jaarrekening werd besproken in het managementteam van 2 en 16 februari 2018. 

De doelstellingenrealisatie en de geconsolideerde rekening werden besproken in het college van 

burgemeester en schepenen van 16 april 2018. 

Er werd toelichting verstrekt bij de financiële resultaten voor de leden van de gemeenteraad tijdens de 

vergadering van Commissie I op 7 mei 2018. 

Het ontwerp van jaarrekening en jaarverslag werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de raad 

toegestuurd. 

BESLUIT 

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

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, 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) 

Artikel 1 

De jaarrekening, het jaarverslag en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2017 zoals opgesteld volgens de 

regels van de BBC wordt goedgekeurd met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: 

 

R 2016 R 2017 BW 2017-2

I. Exploitatiebudget 7.188.214,24 6.949.821,90 4.208.805,35

A. Uitgaven 28.961.205,45 29.642.672,02 31.960.666,16

B. Ontvangsten 36.149.419,69 36.592.493,92 36.169.471,51

II. Investeringsbudget -10.228.475,12 -3.786.568,32 -6.121.151,43

A. Uitgaven 11.329.202,41 5.225.727,67 7.745.527,55

B. Ontvangsten 1.100.727,29 1.439.159,35 1.624.376,12

III. Andere 1.486.795,32 -2.979.371,42 -541.871,42

A. Uitgaven 3.201.630,04 3.074.290,31 3.136.790,31

B. Ontvangsten 4.688.425,36 94.918,89 2.594.918,89

IV. Budgettaire resultaat boekjaar -1.553.465,56 183.882,16 -2.454.217,50

V. Gecumul. budgettaire result. vorig boekjaar 4.094.669,05 2.541.203,49 2.541.203,49

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat 2.541.203,49 2.725.085,65 86.985,99

VII. Bestemde gelden 0,00 0,00 0,00

VIII. Resultaat op kasbasis 2.541.203,49 2.725.085,65 86.985,99



De autofinancieringsmarge in rekening 2016 bedraagt 4.042.147,19 euro. 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 van het gemeentebestuur Zwevegem. 

2.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2018-2020 - aanpassing 1. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 3°. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147. 

-  Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november 2012. 

-  Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november 2012. 

Situering 

-  Het ontwerp van meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 werd besproken tijdens het conclaaf van 22 

februari 2018 en op diverse vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. 

-  Het meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, 

brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 

7 mei 2018. 

-  Het ontwerp van meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van 

de gemeenteraad bezorgd. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Advies van het managementteam d.d. 20 april 2018. 

Motivering 

Het ontwerp van meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 voldoet aan de vereisten in het kader van het 

financieel evenwicht: 

- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

BESLUIT 

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

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, 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 

Het meerjarenplan 2018-2020 aanpassing 1 goed te keuren: 

MJP1: Strategische nota 

MJP2: Financieel doelstellingenplan (M1) 

MJP3: De staat van het financieel evenwicht (M2) 

MJP4: Motivering van de wijzigingen aan het MJP 

1. EXPLOITATIEBUDGET 

2. INVESTERINGSBUDGET 

MJP5.1: Omgevingsanalyse 



MJP5.2: Omschrijving van de financiële risico’s 

MJP5.3: Overzicht van alle beleidsdoelstellingen  

MJP5.4: Bijkomende informatie over de interne organisatie 

1. Het organogram van de diensten 

2. Een overzicht van het personeelsbestand 

3. Een overzicht van de budgethouders 

4. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken  

MJP5.5: Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa 

MJP5.6: Bijkomende informatie over de fiscaliteit 

MJP5.7: Financiële schulden 

MJP5.8: Bijlagen 

 

  

     Geconsolideerd

Resultaat op kasbasis Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

I. Exploitatiebudget (B-A) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24 6.949.821,90 4.004.772,82 4.580.341,69 3.679.976,39

   A. Uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 29.642.672,02 32.753.992,62 32.315.071,60 32.445.138,14

   B. Ontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 36.592.493,92 36.758.765,44 36.895.413,29 36.125.114,53

      1.a. Belastingen en boetes 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 18.806.136,79 19.022.336,26 19.142.687,77 19.265.182,38

      1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

      2. Overige 14.721.423,42 15.913.359,63 16.892.981,54 17.786.357,13 17.736.429,18 17.752.725,52 16.859.932,15

II. Investeringsbudget (B-A) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12 -3.786.568,32 -12.677.669,89 -3.801.278,41 -5.255.727,75

   A. Uitgaven 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41 5.225.727,67 14.553.818,08 9.967.628,30 5.540.638,34

   B. Ontvangsten 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29 1.439.159,35 1.876.148,19 6.166.349,89 284.910,59

III. Andere (B-A) -3.496.378,20 -3.415.501,49 1.486.795,32 -2.979.371,42 5.964.769,59 -688.626,31 1.607.123,39

   A. Uitgaven 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.074.290,31 3.177.794,33 3.131.190,23 3.235.440,53

      1. Aflossing f inanciële schulden 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.074.290,31 3.177.794,33 3.131.190,23 3.235.440,53

         1.a Periodieke aflossingen 3.653.890,26 3.569.708,87 3.201.630,04 3.074.290,31 3.177.794,33 3.131.190,23 3.235.440,53

         1.b Niet-periodieke aflossingen

      2. Toegestane leningen

      3. Overige uitgaven

   B. Ontvangsten 157.512,06 154.207,38 4.688.425,36 94.918,89 9.142.563,92 2.442.563,92 4.842.563,92

      1. Op te nemen leningen en leasings 4.590.366,12 9.050.000,00 2.350.000,00 4.750.000,00

      2. Terugvordering van aflossing van f inanciële schulden 157.512,06 154.207,38 98.059,24 94.918,89 92.563,92 92.563,92 92.563,92

         2.a. Periodieke terugvorderingen 157.512,06 154.207,38 98.059,24 94.918,89 92.563,92 92.563,92 92.563,92

         2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

      3. Overige ontvangsten

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -3.187.169,17 2.359.689,45 -1.553.465,56 183.882,16 -2.708.127,48 90.436,97 31.372,03

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 4.922.148,77 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 2.725.085,65 16.958,17 107.395,14

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 2.725.085,65 16.958,17 107.395,14 138.767,17

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

   A. Bestemde gelden voor exploitatie

   B. Bestemde gelden voor investeringen

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.734.979,60 4.094.669,05 2.541.203,49 2.725.085,65 16.958,17 107.395,14 138.767,17

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020

I. Financieel draagvlak (A-B) 7.724.039,84 7.567.499,88 8.186.967,61 7.910.344,11 4.932.345,08 5.513.666,16 4.561.661,11

   A. Exploitatieontvangsten 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 36.592.493,92 36.758.765,44 36.895.413,29 36.125.114,53

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 26.154.489,79 27.271.636,42 27.962.452,08 28.682.149,81 31.826.420,36 31.381.747,13 31.563.453,42

      1. Exploitatie-uitgaven 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 29.642.672,02 32.753.992,62 32.315.071,60 32.445.138,14

      2. Nettokosten van de schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 960.522,21 927.572,26 933.324,47 881.684,72

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 4.697.497,14 4.523.558,72 4.083.473,55 3.868.196,92 3.938.466,37 3.894.877,72 3.944.650,74

   A. Netto-aflossingen van schulden 3.496.378,20 3.415.501,49 3.084.720,18 2.907.674,71 3.010.894,11 2.961.553,25 3.062.966,02

   B. Nettokosten van schulden 1.201.118,94 1.108.057,23 998.753,37 960.522,21 927.572,26 933.324,47 881.684,72

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.026.542,70 3.043.941,16 4.103.494,06 4.042.147,19 993.878,71 1.618.788,44 617.010,37



3.  Goedkeuring budgetwijziging 2018-1 gemeente Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43, §2, 3°. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet artikel 145, 146 en 147, 148-153. 

-  Besluit tot wijziging van het BBC-besluit d.d. 23 november 2012. 

-  Ministerieel besluit tot wijziging van het MB BBC d.d. 26 november 2012. 

Situering 

-  Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 2018 werd besproken tijdens het conclaaf van 22 februari 

2018 en op diverse vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen. 

-  De budgetwijziging nummer 1 2018 werd toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, 

personeel, organisatie, economie, financiën en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 7 mei 2018. 

- Het ontwerp van budgetwijziging werd op 20 april 2018 voor advies voorgelegd aan het Managementteam. 

-  Het ontwerp van budgetwijziging werd 14 dagen voor de zitting aan de leden van de gemeenteraad 

bezorgd. 

Motivering 

Het ontwerp van budgetwijziging nummer 1 2018 voldoet aan de vereisten in het kader van het financieel 

evenwicht: 

- het resultaat op kasbasis is per financieel boekjaar groter dan of gelijk aan nul; 

- de autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het 

meerjarenplan betrekking heeft, is groter dan of gelijk aan nul. 

De doelstellingennota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en 

actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen en het resultaat op 

kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul. De autofinancieringsmarge van het 

financiële boekjaar in de budgetwijziging is kleiner dan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële 

boekjaar in het meerjarenplan. 

BESLUIT 

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

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, 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 budgetwijziging nummer 1 2018 wordt met volgende cijfers goedgekeurd: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Vorig 

bedrag/ 
krediet 

Wijziging 
Nieuw 

bedrag/ 
krediet 

        

I. Exploitatiebudget (B-A) 4.229.734,53 -224.961,71 4.004.772,82 

        

   A. Uitgaven 32.170.121,48 583.871,14 32.753.992,62 

   B. Ontvangsten 36.399.856,01 358.909,43 36.758.765,44 

      1.a. Belastingen en boetes 19.025.836,26 -3.500,00 19.022.336,26 

      1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden       



      1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar       

      2. Overige 17.374.019,75 362.409,43 17.736.429,18 

        

II. Investeringsbudget (B-A) -8.490.429,33 -4.187.240,56 -12.677.669,89 

        

   A. Uitgaven 10.916.765,63 3.637.052,45 14.553.818,08 

   B. Ontvangsten 2.426.336,30 -550.188,11 1.876.148,19 

        

III. Andere (B-A) 4.279.769,59 1.685.000,00 5.964.769,59 

        

   A. Uitgaven 3.262.794,33 -85.000,00 3.177.794,33 

      1. Aflossing financiële schulden 3.262.794,33 -85.000,00 3.177.794,33 

         a. Periodieke aflossingen 3.262.794,33 -85.000,00 3.177.794,33 

         b. Niet-periodieke aflossingen       

      2. Toegestane leningen       

      3. Overige uitgaven       

   B. Ontvangsten 7.542.563,92 1.600.000,00 9.142.563,92 

      1. Op te nemen leningen en leasings 7.450.000,00 1.600.000,00 9.050.000,00 

      2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 92.563,92   92.563,92 

         a. Periodieke terugvorderingen 92.563,92   92.563,92 

         b. Niet-periodieke terugvorderingen       

      3. Overige ontvangsten       

        

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 19.074,79 -2.727.202,27 -2.708.127,48 

        

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 86.985,99 2.638.099,66 2.725.085,65 

        

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 106.060,78 -89.102,61 16.958,17 

        

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)       

        

   A. Bestemde gelden voor exploitatie       

   B. Bestemde gelden voor investeringen       

   C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen       

        

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 106.060,78 -89.102,61 16.958,17 

 

De autofinancieringsmarge bedraagt 993.878,71 euro, in het (vorig) meerjarenplan en initieel budget 2018 

bedroeg de autofinancieringsmarge 1.133.840,42 euro. 

 

Motivering stemgedrag CD&V voor agendapunten 1, 2 en 3: TEGEN conform stemgedrag MJP 

budget én versterkt met onvoldoende halen van de doelstellingen, zeker de prioritaire. 

 

Commentaar voor agendapunten 1, 2 en 3: 

Namens het college van burgemeester en schepenen geeft burgemeester-voorzitter Marc 

Doutreluingne duiding bij de financiële dossiers: 

GOEDKEURING JAARREKENING, DOELSTELLINGENREALISATIE EN JAARVERSLAG 2017 

2017 werd afgesloten met een budgettair resultaat van 183.882,16 euro dat bekomen wordt met een totaal 

aan uitgaven van 37.942.690,00 euro en 38.126.572,16 euro ontvangsten.  

Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: 4.042.147,19 euro - dit cijfer geeft weer hoeveel 

centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en 



netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van 

bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer! 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 6.949.821,90 euro - dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 1,98% van de totale uitgaven (29.642.672,02 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,…) zijn 

samen goed voor 22,88%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het 

eindbudget 2017 realiseren; 

 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2017 goed voor 42,74% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen); 

 onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd 8.483.340,40 euro geboekt of 28,62% van de 

uitgaven. De toelage aan het OCMW (3.000.000,00 euro), de politiezone MIRA (1.932.496,91 euro), 

IMOG (1.090.882,24 euro), HVZ Fluvia (576.440,42 euro) en de kerkfabrieken (248.519,76 euro) 

vertegenwoordigen het grootste aandeel; 

 tenslotte boeken we nog 3,78% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 12,95% of 4.739.382,80 euro. Het betreft 

opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies. 

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen 18.806.136,79 euro of 51,39% van de totale 

ontvangsten. Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing 

en aanvullende personenbelasting). De totale belastingontvangsten dalen (-1,71%) in vergelijking met 2016. 

Dit kan verklaard worden door de compensatie materieel en outillage die in het verleden onterecht onder de 

rubriek fiscale opbrengsten werden geboekt, zie stijging subsidies. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (3,42%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: 11.795.500,14 euro. Dit is een stijging met 12,30% in vergelijking met 2016, 

maar is opnieuw te verklaren door de verschuiving van rubriek van de compensatie materieel en outillage. 

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van - 3.786.568,32 

euro.   

Aan investeringszijde werd 5.225.727,67 euro uitgegeven en 1.439.159,35 euro ontvangen. 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan, het betreft onder meer de aankoop van 

de vrachtwagen ATD, buitengewoon onderhoud wegenis, ondergronds brengen openbare verlichting, 

kapitaalsinbreng IMOG, wegenwerken Stedestraat-Stokerijstraat, realisatie Gemeentepark, ontwerpkosten 

nieuwbouw gemeenteschool Heestert,… 

Bij de ontvangsten heeft 435.295,00 euro betrekking op verkopen, dit is onder meer de verkoop van het 

gemeentehuis en de conciërgewoning in Heestert en de verkoop van de vrachtwagen ATD. Daarnaast 

realiseren we 1.003.864,35 euro uit investeringssubsidies, dit betreft onder meer de investeringssubsidies 

voor restauratiedossiers Transfo en het saldo voor de Harelbeekstraat. 

Het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde budgettaire 

resultaat 2017 komt uit op een bedrag van 2.725.085,65 euro. 

Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het resultaat op kasbasis, dit kan een bestemming 

krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de gemeenteraad. 

De financiële schuld van de gemeente bedraagt op 31december 2017 28.023.911,77 euro. In 2016 dienden 

we de leasing van de Groene Kouter op te nemen ten bedrage van 4.590.366,12 euro. Hiertegenover stond 

echter geen effectieve geldstroom, daarnaast staat tegenover die leasing een investeringssubsidie (zie 

vorderingen actiefzijde balans). Als we de vordering op 31 december 2017 m.b.t. die investeringssubsidie 



(3.642.740,88 euro) in mindering brengen, bekomen we een schuldpositie ten bedrage van 24.381.170,89 

euro. 

Als we dit afzetten ten opzichte van de schuld op 1 januari 2013 (41.861.780,42 euro), realiseren we een 

schuld afbouw van maar liefst 17.480.609,53 euro. 

Het jaarverslag en de doelstellingenrealisatie geven een overzicht van het gevoerde beleid en van de 

activiteiten en werkzaamheden van de gemeentediensten in 2017. 

Er mag algemeen gesteld worden dat er zuinig werd omgesprongen met de financiële middelen van de 

gemeente en vooral dat de prioritaire doelstelling van de gezondmaking van de financiële toestand van de 

gemeente reeds behaald werd en ook in de komende jaren zal worden aangehouden. 

Een 2de vaststelling is dat de mentaliteit zuinig en besparend  te werken in exploitatie aangehouden wordt en 

dit over de ganse legislatuur. Het is derhalve geen éénmalige oefening geweest bij het begin van de 

legislatuur, in het kader van de financiële doelstelling, maar het is een dagdagelijkse houding geworden. 

Daarnaast werd ook woord gehouden voor het behoud van de noodzakelijke investeringen, o.a. wat de 

openbare werken betreft. 

Kortom, de rekening 2017 is schitterend te noemen en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn 

gunstig. 

GOEDKEURING MJBP 2018-2020 aanpassing 1 

Het BBC beheersmodel verplicht ons de jaarlijkse uitgaven/ontvangsten in het breder perspectief te stellen 

van een meerjarenplan. 

Het is zelfs zo dat vanaf 2020 alleen nog het meerjarenplan als beheersinstrument zal gebruikt worden en 

dat de budgetten als dusdanig niet meer als afzonderlijk zullen moeten behandeld worden. 

Vandaar ook dat de motivering en de toelichting voor de meerjarenplanaanpassing 2018-2020 en voor de 

eerste budgetwijziging 2018 zijn verweven. 

Zij zijn terug te vinden in de globale toelichting die opgesteld werd als handleiding voor de cijfermatige 

beoordeling van de wijzigingen aan het meerjarenplan zelf. 

Vandaar ook dat de bedragen die aldaar vermeld staan niet mogen geïnterpreteerd worden als bedragen 

voor het jaar 2018, maar globale bedragen zijn die telkens betrekking hebben op de som voor de jaren 2018 

tot en met 2020 (3 jaar). 

Dit verplicht ons uiteraard ook de hoegrootheid van de aldaar vermelde bedragen enigszins te relativeren. 

Ik houd eraan dit van meet af aan duidelijk te stellen om ons te behoeden voor verkeerde conclusies of 

verkeerde interpretaties. 

Bovendien is het vandaag niet de bedoeling inhoudelijk de commissievergadering, waarop alle gegevens 

cijfermatig uitvoerig toegelicht werden, opnieuw over te doen. 

De commissievergadering van 7 mei 2018 gaf ons bovendien ook de gelegenheid tot uitgebreide 

vraagstelling waarvan trouwens terecht goed gebruik gemaakt werd. Ik zal mij dan ook beperken tot een 

beknopte samenvatting enerzijds en tot bepaalde algemene conclusies anderzijds. 

Wat de wijzigingen aan het meerjarenplan betreft komt men tot de cijfermatige vaststelling dat de som van 

de exploitatieresultaten, zijnde de ontvangsten min uitgaven 2018-2020 na aanpassing stijgt met 73.739,98 

euro. 

De exploitatie-uitgaven stijgen voor de periode 2018-2020 met 988.808,15 euro, de belangrijkste 

wijzigingen: 

 Stijging aankopen schoolbenodigdheden scholen Zwevegem (+ 29.000,00 euro). 

 Daling vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur in functie van doorrekening helft 

wedde financieel directeur van OCMW aan gemeente (wedde financieel directeur verhuist van payroll 

OCMW naar gemeente, zie ook personeelskosten) (- 205.468,89 euro). 



 Stijging uitgaven elektriciteit ATD Blokellestraat (+ 26.427,20 euro). 

 Stijging lopende huur en onderhoudscontracten ICT in functie van e-facturatie financiële dienst, huurkoop 

ANPR camera’s en verwerking opnames gemeenteraad (+ 133.092,57 euro). 

 Daling uitgaven elektriciteit openbare verlichting (- 94.334,24 euro). 

 Stijging aankopen materieel dienst groen in functie van aankopen vuilnisbakken (+ 21.000,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen De Brug (+ 30.000,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen OC’s vzw in functie van renovatie sanitair OC Malpertus (+ 

20.000,00 euro). 

 De wedde van de financieel directeur wordt verplaatst van de payroll van het OCMW naar de payroll van 

de gemeente (+ 407.513,13 euro). 

 In 2017 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (391.400,00 euro). Deze werden door Dibiss in 2017 niet aangerekend en worden 

opnieuw voorzien in 2018. 

 De uitgaven voor fietsvergoedingen worden verhoogd met 15.000,00 euro. Het bedrag per kilometer 

wordt opgetrokken tot het wettelijk vrijgesteld maximum (0,23 euro per km). 

 De uitgaven voor maaltijdcheques worden verhoogd met 166.428,18 euro. De waarde van een 

maaltijdcheque wordt verhoogd naar 7,00 euro en 8,00 euro vanaf respectievelijk 1 juli 2018 en 1 januari 

2019. 

 De intresten voor nieuwe leningen stijgen met 54.912,50 euro. 

De exploitatie-ontvangsten stijgen voor de periode 2018-2020 met 1.062.548,13 euro, de belangrijkste 

wijzigingen: 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten in functie van doorrekening helft wedde financieel directeur van 

gemeente aan OCMW (wedde financieel directeur verhuist van payroll OCMW naar gemeente, zie ook 

personeelskosten) (- 216.300,00 euro). 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten preventie in functie van doorrekening aan OCMW (+ 30.000,00 

euro). 

 Stijging ontvangsten uit BOT (Bijdrage opvang en toevoer drinkwater) (+ 450.000,00 euro). 

 Stijging ontvangsten uit retributie IBA (+ 180.000,00 euro). 

 Stijging tussenkomsten van ouders in het toezicht (+ 22.500,00 euro). 

 De inkomsten uit verspreiding kosteloos reclamedrukwerk dalen met 60.000,00 euro. 

 De inkomsten uit leegstand stijgen met 45.000,00 EURO en de ontvangsten uit tweede verblijven stijgen 

met 4.500,00 euro. 

 Stijging subsidies onderwijs gemeentescholen Zwevegem (+ 27.089,20 euro), gemeenteschool Sint-

Denijs (+ 12.000,00 euro), gemeenteschool Heestert (+ 14.340,40 euro) en gemeenteschool Klimop (+ 

60.000,00 euro). 

De som van de investeringsresultaten, zijnde de ontvangsten min uitgaven 2018-2020 na aanpassing daalt 

met 3.597.063,08 euro. 

De investeringsuitgaven 2018-2020 stijgen met 3.843.415,79 euro. De belangrijkste wijzigingen: 

 Diverse overdrachten 2017: nieuwe cabine Ubuntu (55.781,82 euro), investeringstoelagen kerkfabrieken 

(92.111,60 euro), wegenis (483.902,88 euro), voetpaden (477.788,51 euro), afkoppelingssubsidies 

wegenis (76.237,83 euro), theaterzaal (39.358,19 euro), Transfo (197.548,16 euro), Stenen Molen 

(27.380,54 euro), gebouwen onderwijs (136.667,83 euro) en uitrusting en meubilair onderwijs 

(70.502,06 euro). 

 De uitgaven voor de bijdrage bedrijvenzone De Pluim stijgen met 28.066,90 euro (er werd geen rekening 

gehouden met de indexering). 

 De uitgaven voor binnen-gebied Leopoldstraat dalen met 150.000,00 euro. 



 Er wordt krediet voorzien voor de plaatsing van IBA’s (30 stuks per jaar) (630.000,00 euro). 

 Er wordt 25.000,00 euro voorzien voor een gebouwbeheerssysteem in Sporpunt 1 (dient losgekoppeld te 

worden van Sportpunt 2). 

 Er wordt 319.526,03 euro bijkomend voorzien voor de aanpassingen aan Sportpunt 2 

(gebouwenbeheerssysteem, waterleidingen, brandcompartimentering, vernieuwing luchtkanalen,…). 

 Het uitgavenkrediet investeringstoelagen in functie van kunstgrasvelden stijgt met 420.000,00 euro. 

 Diverse overdrachten 2017: Harelbeekstraat (30.000,00 euro), Stedestraat & Stokerijstraat (384.008,21 

euro) en schoolomgevingen (25.980,53 euro). Het krediet voor de heraanleg van het fietspad 

Zwevegemstraat wordt geschrapt (- 227.500,00 euro), de aanpassingen zullen gebeuren via het 

exploitatiebudget. 

 Het krediet voor de aankoop van het speelbos Otegem wordt overgedragen van 2017 naar 2018 

(107.500,00 euro). 

 De kredieten stijgen voor de realisatie van gemeenteschool Heestert (394.961,48 euro) en de 

centralisatie van de kunstacademie in De Brug (55.900,00 euro). Het uitgavenkrediet voor de realisatie 

van de gemeenteschool Heestert was quasi volledig voorzien in 2019, een gedeelte (30%) werd 

verschoven naar 2018. 

De investeringsontvangsten stijgen voor de periode 2018-2020 met 246.352,71 euro. De belangrijkste 

wijzigingen: 

 Overdracht 2017: terugvordering nieuwe cabine Ubuntu (56.000,00 euro). 

 Er wordt 315.000,00 euro subsidie voorzien voor de plaatsing van IBA’s (30 stuks per jaar). 

 De subsidies Transfo (restauratiedossiers 6, 7 en 8) dalen met 209.528,17 euro in functie van realiteit. 

 Overdracht van 2017 voor de subsidies Stedestraat & Stokerijstraat (304.541,25 euro). 

 De subsidies voor de realisatie van de gemeenteschool Heestert dalen in functie van realiteit (-

291.356,03 euro). 

Wat de autofinancieringsmarge betreft kunnen we bij voorliggend meerjarenplan jaarlijks een positief cijfer 

voorleggen! Zeker in 2020 vormde dit een belangrijke uitdaging gezien we vanaf dan de compensatie voor 

investeringen in materieel en outillage zien verdwijnen (1.162.947,19 euro). 

Dat verklaart de daling van de autofinancieringsmarge (A.F.M.) van 1.618.788,44 euro in 2019 naar 

617.010,37 euro in 2020. 

De algemene conclusie: 

Zoals vorig jaar is de vaststelling dat er efficiënt en zuinig bestuurd wordt. 

 In 2018 toont de budgetwijziging een positief exploitatiesaldo aan van meer dan 4.000.000 euro. 

 Vanaf 2018 wordt jaarlijks 440.000 euro voorzien voor de uitvoering van het masterplan openbare 

verlichting. Eandis schat de daling van het verbruik na volledige vernieuwing van de OV-installaties op -

60%! Op een verbruik van 470.000 euro kan dit uiteraard tellen. 

 Diverse kleinere investeringen die ons patrimonium verder optimaliseren en in stand houden. 

 Investering in duurzame voertuigen. 

 De implementatie van de clusterwerking in gemeente en OCMW is in volle uitvoering. De integratie van 

gemeente en OCMW in Zwevegem staat al zeer ver, er zijn al heel wat stappen gezet waardoor de 

invoering van het nieuwe decreet lokaal bestuur vlot zal kunnen verlopen. 

Er wordt een zeer actief beleid gevoerd Zwevegem onderneemt en helpt ondernemen. Zwevegem investeert 

in de toekomst. 

Het is niet de bedoeling de opsomming van de belangrijkste beslissingen, al dan niet reeds uitgevoerd 

tijdens de voorbije jaren te herhalen maar enkel stil te staan bij een paar uitschieters zoals:  



 De investering in het nieuw zwembad en de herbestemming van Sportpunt 2 waarvan het nu zeker is dat 

dit kan gebeuren tegen een jaarlijkse toelage van minder dan 1.000.000 euro (995.000 euro), bijdrage 

voor de exploitatie en de herbestemming van Sportpunt 2 inbegrepen. 

 De herbestemming van de gebouwen van het voormalig G.I. op de Kappaert voor de huisvesting van het 

Buitengewoon Onderwijs Klimop. 

 De herinrichting van de Kortrijkstraat 

 De bouw van een nieuwe gemeenteschool in Heestert 

 De investering in de aanleg van voetbalvelden in kunstgras 

 Het veilig stellen van de toekomst van het D.K.O. door de beslissing van een aanvullende nieuwbouw op 

de site van het O.C. De Brug 

 De aanleg van het nieuw bedrijventerrein “De Pluim” waarin het gemeentelijk aandeel 568.066,90 euro 

bedraagt 

Er wordt een beleid gevoerd waarin de mens centraal staat: 

 De ruime ondersteuning van het verenigingsleven (in de brede betekenis van het woord). Rekening 

houdende met de reguliere toelagen en werkingskosten enerzijds en de bijzondere toelagen anderzijds 

wordt in het verenigingsleven niet minder dan 550.000,00 euro geïnvesteerd (jaarlijks). 

 In 2017 werden middelen voorzien voor een éénmalige bijdrage in de 2de pensioenpijler voor het 

contractueel personeel en vanaf 2017 wordt voorzien in de verhoging van de jaarlijkse bijdrage met 1% 

zodat de bijdrage vanaf 2017 bijgevolg 2 % zal bedragen. Dit is een financiële inspanning van 391.400 

euro voor het verleden en vanaf 2017 een jaarlijkse uitgave van 74.000 euro. 

 Hoewel de gemeentelijke bijdrage in het OCMW vanaf 2019 werd teruggebracht naar het niveau van 

2016, kan het OCMW op financieel vlak een mooi rapport voorleggen. Dit is ook steeds de afspraak met 

het OCMW geweest, de gemeente verhoogt de bijdrage als het OCMW niet rond komt. Vanaf 2019 zijn 

de zware investeringsjaren achter de rug, ook de 7 extra RVT-bedden zijn een financiële meevaller! Tot 

slot wil ik benadrukken dat het geenszins een besparing betreft, integendeel zelfs, de kredieten voor bv. 

leefloon en steun in speciën stijgen aanzienlijk in het meerjarenplan van het OCMW. 

 De voormalige gebouwen van de Klimop op het Toyeplein worden ter beschikking gesteld voor het Huis 

van het Kind. 

Zwevegem is in 5 jaar tijd (2013-2017) opnieuw financieel gezond geworden. In 5 jaar tijd werd de 

schuldenlast herleid met 17.480.609,53 euro (rekening houdende met de investeringssubsidies Groene 

Kouter).  

Ook al is er een stijging van die schuldenlast te verwachten in 2018, 2019 en 2020 blijft onze gemeente 

fundamenteel financieel gezond. 

Het weze herhaald: zonder in te boeten aan investeringen, integendeel, werd dit gerealiseerd dankzij een 

zuinig en efficiënt dagelijks beleid en zonder de aanvullende personenbelasting te verhogen, noch de 

opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

Dit was van meet af aan het uitgangspunt: de gemeentefinanciën saneren en de gemeente gezond maken 

zonder de basisbelastingen te verhogen. 

GOEDKEURING BUDGETWIJZIGING 2018-1 

Wat de eerste budgetwijziging 2018 betreft stijgen de exploitatie-uitgaven met 583.871,14 euro en de 

exploitatie-ontvangsten met 358.909,43 euro. 

Het exploitatiesaldo daalt hierdoor met 224.961,71 euro tot een bedrag van 4.004.772,82 euro. 

De stijging van de uitgaven situeert zich hoofdzakelijk onder de rubriek personeelskosten:  

 De wedde van de financieel directeur wordt verplaatst van de payroll van het OCMW naar de payroll van 

de gemeente. 



 In 2017 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (391.400,00 euro). Deze werden door Dibiss in 2017 niet aangerekend en worden 

opnieuw voorzien in 2018. 

De stijging van de ontvangsten kan in hoofdzaak verklaard worden door: doorrekening helft wedde 

financieel directeur aan het OCMW, stijging ontvangsten uit BOT en inschrijven van ontvangsten uit 

retributie IBA. 

Aan investeringszijde stijgen de uitgaven met 3.637.052,45 euro en dalen de ontvangsten met 550.188,12 

euro. 

De wijzigingen aan uitgavenzijde kunnen grotendeels verklaard worden door onderstaande: 

 Diverse overdrachten van 2017: cabine Ubuntu, investeringstoelagen kerkfabrieken, buitengewoon 

onderhoud wegenis en voetpaden, restauratiedossiers Transfo, wegeniswerken Stedestraat-Stokerijstraat 

en aankoop grond speelbos Otegem. 

 Verschuiving vergoeding bedrijvenzone De Pluim naar 2019 en 2020. 

 Daling uitgaven binnen-gebied Leopoldstraat met 150.000 euro. 

 Er wordt (jaarlijks) 210.000 euro voorzien voor de installatie van 30 IBA’s. 

 Er wordt 112.651,11 euro extra voorzien in 2018 voor investeringen Sportpunt 2. 

 Er wordt 370.000,00 euro extra voorzien in 2018 voor kunstgrasvelden. 

 De uitgaven voor heraanleg fietspad Zwevegemstraat worden geschrapt (227.500,00 euro). 

 Verschuiving van 2019 naar 2018 uitgaven realisatie gemeenteschool Heestert (1.537.700,53 euro). 

Aan ontvangstenzijde hebben de wijzigingen betrekking op het verschuiven van volgende kredieten naar 

2018 en volgende jaren: 

 Diverse overdrachten van 2017: subsidies Stedestraat-Stokerijstraat en subsidies Transfo. 

 Er wordt (jaarlijks 105.000 euro) voorzien voor de subsidie via VMM voor de IBA’s. 

Subsidies restauratiedossiers Transfo worden deels doorgeschoven naar 2019. 

Namens de CD&V-fractie wenst raadslid Eliane Spincemaille als volgt tussen te komen: 

“Dank aan de financieel directeur en zijn team: commissie vergadering; documenten aangevuld met een 

aantal analyses; uitleg per mail. 

Enkele vaststellingen en beschouwingen: 

REKENING 

- Autofinanciering: marge is zeer gunstig: 4 miljoen euro. 

- Exploitatiebudget: positief: kleine 7 miljoen euro, wel een daling van 1.23% t.o.v. 2016 - toch de moeite 

om even in te zoemen: 

o Uitgaven: 

globaal stijgen deze t.o.v. de rekening 2016 met 2.35%, er was in mei 2017 één indexaanpassing; 

personeelskosten stegen met 1.67% globaal over het jaar. Dus de stijging zit vooral in andere 

uitgavenonderdelen: verbruikte goederen steeg met 8.90% en diensten en diverse leveringen met 

3.4%. Belangrijk dat dit toch eens van naderbij onderzocht wordt want het gaat over 100.000den euro.  

o Ontvangsten:  

nog nooit had de gemeente zoveel ontvangsten t.o.v. rekening 2016 +1.23%, even inzoomen:  

 Opbrengsten uit werking alweer een goede 200.000 euro meer dan in 2016 (gaat van 4.3 naar 4.5 

miljoen in 2016 en nu naar 4.7 miljoen in 2017). En ja, daarin zitten de jaarlijks stijgende prijzen 

voor zwembad, sport- en cultuurinfrastructuur, de extra euro’s die aangerekend worden voor het 

volgen van cursussen in DKO, Zwevegem als duurste begraafplaatsen voor concessie, enz. Is dit 

ECHT nodig om de prijzen voor onze inwoners echt zo continue te laten stijgen???? Zonder dat 

subsidies ook die stijging volgen?   



Wat een opbrengst zou zijn, is een verliespost geworden: nl. de uitbating van de cafetaria in huidig 

zwembad door Lago: in plaats van de helft van de winst mag de gemeente de helft van de put 

vullen want er is 60.000 euro verlies!  

Terwijl ook alle verenigingen zich bedot voelen bij de drankkost n.a.v. het huren van infrastructuur 

in sportpunt 1. 

 Fiscale opbrengsten: sinds begin deze legislatuur 4 nieuwe belastingen! Met een verhoging van 

bedrijfsbelasting op drijfkracht!  

Uitschieters t.o.v. vorig jaar zijn de stijging van de GASboetes (en ook parkeerboetes) van 5.000 

naar 20.000 euro; en belasting op de leegstand van 15.000 naar 67.000 euro.  

- Investeringen:  

bij de uitgaven: gepland voor 7.7 miljoen; is 5.2 miljoen aangerekend, een realisatiegraad van 67%; In 

de budgetwijziging zitten toch heel wat overdrachten van investeringen.  

De reserves zijn op, 10 miljoen in de reservepot, opgebruikt.  

En schuldenlast OCMW + gemeente (communicerende vaten!) gaat weer aan het stijgen. 

1 januari 2014 = 36.9 + 10.7 = 47.6 miljoen 

31 december 2016 = 31.1 miljoen + 8,2 miljoen = 39 miljoen 

31 december 2017 = 28 miljoen (gemeente daalt) + 14.3 miljoen (OCMW stijgt) = 42.3 miljoen 

Belangrijk hierbij is de financiering van 2018 te bekijken in BW en in MJP tot 2020!  

Niet onschuldig want in 2018 wordt er voor 9 miljoen euro nieuwe leningen afgesloten door de 

gemeente!  (p65) en 0,5 miljoen door OCMW; na aflossingen komt de schuldenlast op: 

31 december 2018 = 33,8 miljoen + 13,7 miljoen = 47,5 miljoen euro. 

Met een projectie voor 2020 van 

31 december 2020 = 34,6 + 11,4 = 46 miljoen  euro. 

Pro memorie: aankoop gronden voor het Gemeentepunt bracht (8 ha gekocht van Leiedal) + bouw  

Gemeentepunt (8 miljoen) in vorige legislatuur = verwerving patrimonium!!!  

Deze legislatuur: gemeente verkocht al voor 2,65 miljoen euro aan patrimonium en het OCMW in deze 

legislatuur voor 700.000 euro! 

Omschrijving financiële risico’s p. 56 “in de MJP zijn diverse grote investeringsprojecten opgenomen en 

verder zijn ook een aantal studies gestart die voorafgaan op verdere grote investeringen. Vraag is of de 

huidige ramingen afdoende zullen zijn en de kosten beheersbaar zullen blijven” einde citaat.  

DOELSTELLINGENREALISATIE  

Interessant! Heb je als bestuur gedaan wat je beloofd had?  

Per actie gerealiseerd?  JA  of NEE ; soms staat een JA en de gemeenteraad heeft hier nog het eerste woord 

niet over gehoord; soms staat een NEE en ook daar wil de CD&V-fractie weten waarom daar nog steeds een 

NEE staat.  

Prioritaire beleid (= waarover men wil rapporteren!) : enkele OPVALLENDE  

Personeelsbehoefteplan al 6 jaar: NEE (p11). 

Doortocht N8 in Heestert (p17) voorstel van AWV begin 2018 aan CBS ???? 

Doortocht kernen aanpakken (p17): NEE. 

Trage wegen actieplan opmaken en uitvoeren: NEE (p47). 

Sensibiliseren fietsen/stappen: NEE. 

Eigen interpretatie van JA vb. Zwevegemstraat fietspad (affrezen), Kortrijkstraat aanleg >< voorontwerp 

(p18). 

Adviesraden herwerken desgevallend subsidiereglementen  (p36) NEE. 



Ook geen budget voor studie ex-restaurant Bekaert i.k.v. bestemming Kinderopvang/jeugdwerking: ons 

voorstel was nochtans (via de krant) beloofd om te bekijken??? 

Budgetwijziging en wijziging MJP  

Een aantal aanpassingen komen vanuit beslissingen op de gemeenteraad die we mee goedgekeurd hebben, 

ik denk aan optrekken MC en fietsvergoeding. 

Een aantal zaken vinden we NIET terug:  

de uitwerking van het CD&V voorstel om het “fietscharter” af te sluiten met Fietsberaad Vlaanderen en 

hieraan daadwerkelijk initiatieven te koppelen die getuigen van een geloofwaardig fietsbeleid (werkgroep 

begin legislatuur komt al lang niet meer samen). Een fietsbeleid is meer dan koers alleen!  

Wél budget voor andere zaken waar CD&V zich toch vragen stelt.  

Zoals al herhaaldelijk gesteld in de gemeenteraad n.a.v. concrete dossiers lopen de kosten voor aanpassing 

van sportpunt 2 veel te hoog op temeer dat deze investeringen een commercieel initiatief ten goede komt en 

niet het openbaar publiek laagdrempelig sportaanbod.  

We wachten nog steeds op een daling van de inkomprijzen voor het nieuwe zwembad terwijl nog voor de 

eerste zwemmer in het water gaat, de tarieven verder oplopen door contractuele indexatie. In Kortrijk zijn 

bijkomende glijbanen geen probleem van 3 naar 5, in Zwevegem blijft het bij een peuterglijbaan.  

Besluit en notulering: 

Rekening = resultaat van MJP en Budget uit de voorbije raden; hoewel correct opgesteld door de 

administratie bevat ze veel keuzes die niet de onze zijn zowel bij uitgaven als ontvangsten. 

4.  Advies jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 november 2016 betreffende aktename budget 2017 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. 

- Besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 betreffende aktename budgetwijziging 2017 van de 

kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening 2017 van kerkfabriek: 

a) Sint-Amandus Zwevegem-Centrum; 

b) H. Maria Bernarda Zwevegem-Knokke; 

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert; 

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert; 

e) Sint-Eligius Moen; 

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem; 

g) Sint-Dionyisus en Sint-Genesius Sint-Denijs. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel  

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem: 



a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2018 

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 10 360,46  26 941,39  16 580,93  

investeringen 3 267,00  3 267,00  0,00  

globaal resultaat 13 627,46  30 208,39  16 580,93  

gemeentelijke toelage 90 203,09  89 575,80  -627,29  

 

b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 7 maart 2018 en 

die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 31 474,30  24 861,88  -6 612,42  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 31 474,30  24 861,88  -6 612,42  

gemeentelijke toelage 18 974,93  15 346,99  -3 627,94  

 

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 30 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 32 131,89  39 249,22  7 117,33  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 32 131,89  39 249,22  7 117,33  

gemeentelijke toelage 29 391,55  25 430,43  -3 961,12  

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 29 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 22 073,35  19 295,05  -2 778,30  

investeringen 0,00  5 430,00  5 430,00  

globaal resultaat 22 073,35  24 725,05  2 651,70  

gemeentelijke toelage 39 052,32  28 667,55  -10 384,77  

 

e) Sint-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 06 februari 2018 en die zich als volgt 

voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 21 130,29  34 889,68  13 759,39  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 21 130,29  34 889,68  13 759,39  

gemeentelijke toelage 18 860,71  34 056,16  15 195,45  

 

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 26 februari 2018 

en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 21 458,09  18 420,75  -3 037,34  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 21 458,09  18 420,75  -3 037,34  



gemeentelijke toelage 37 474,76  37 081,35  -393,41  

g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 17 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 11 039,44  935,27  -10 104,17  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 11 039,44  935,27  -10 104,17  

gemeentelijke toelage 30 610,82  28 743,48  -1 867,34  

5.  Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikelen 225 en 226 van het 

gemeentedecreet aangaande de oprichting van gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen, o.m. 

het oprichten van een autonoom gemeentebedrijf als publiekrechtelijke vorm van verzelfstandiging. 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 

gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit 

van 23 november 2012. 

-  Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 

2012. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2017, volgens BBC en 

volgens vennootschapsboekhouding. 

-  Verslag van de commissaris voor zowel BBC-boekhouding als vennootschapsboekhouding. 

- Verslag d.d. 24 april 2018 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem. 

Motivering 

Op 23 april 2018 kwamen de commissarissen bijeen voor de bespreking van de rekening 2017. 

De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2017 werd door de raad 

van bestuur vastgesteld in zitting van 24 april 2018. 

Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende 

cijfers: 

Totaal opbrengsten 247.754,39 EUR 

Totaal kosten 218.692,29 EUR 

Over te dragen winst 29.062,10 EUR 



De winst werd op 31 december 2017 overgedragen naar de balans, met als resultaat een positief eigen 

vermogen van 64.955,35 euro.  Het balanstotaal op 31 december 2017 bedraagt 3.638.071,53 euro. 

De jaarrekening en de doelstellingenrealisatie boekjaar 2017 zoals opgesteld volgens de regels van de BBC 

wordt goedgekeurd met als gecumuleerd resultaat op kasbasis: 

RESULTAAT OP KASBASIS 
Jaarrekening 

2017 

    

I. Exploitatiebudget (B-A) 66.554,69 

   A. Uitgaven 181.199,70 

   B. Ontvangsten 247.754,39 

II. Investeringsbudget (B-A)   

   A. Uitgaven   

   B. Ontvangsten   

III. Andere (B-A) -90.439,15 

   A. Uitgaven 90.439,15 

   B. Ontvangsten   

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -23.884,46 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 64.003,14 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 40.118,68 

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 40.118,68 

 

AUTOFINANCIERINGSMARGE 
Jaarrekening 

2017 

I. Financieel draagvlak (A-B) 106.185,63 

    

   A. Exploitatieontvangsten 247.754,39 

   B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 141.568,76 

      1. Exploitatie-uitgaven 181.199,70 

      2. Nettokosten van de schulden 39.630,94 

    

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 130.070,09 

    

   A. Netto-aflossingen van schulden 90.439,15 

   B. Nettokosten van schulden 39.630,94 

    

Autofinancieringsmarge (I-II) -23.884,46 

6.  Goedkeuring jaarrekening 2017 vzw Transfo. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

Wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, tot op heden gewijzigd. 

Verwijzingsdocumenten 

- Jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2017. 

- Verslag algemene vergadering vzw Transfo d.d. 24 april 2018. 

Motivering 

De jaarrekening van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2017 werd door de algemene vergadering 

aangenomen op 24 april 2018. 



Deze jaarrekening dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De jaarrekening 2017 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers: 

Totaal opbrengsten 119.215,07 EUR 

Totaal Kosten (-) 96.359,08 EUR 

Belastingen op resultaat (-) 396,39 EUR 

Te bestemmen WINST 22.459,60 EUR 

Via de resultaatverwerking werd de te bestemmen winst op 31 december 2017 overgedragen naar de 

balans, met als resultaat een positief eigen vermogen van 3.941,64 euro. 

Het balanstotaal op 31 december 2017 bedraagt 14.361,03 euro. 

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

vergadering van 29 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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 betreffende aanduiding van een vertegenwoordiger 

namens de gemeente op de algemene vergadering van Leiedal. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Leiedal op datum van 30 maart 2018 met uitnodiging tot de algemene 

vergadering op dinsdag 29 mei 2018 om 17u in de Cube (Vives) te Kortrijk. Aansluitend gaat in de Cube de 

ontmoetingsavond door. 

Motivering 

Op 29 mei 2018 vindt de algemene vergadering van Leiedal plaats in het stadhuis van Waregem. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Verslag over de Activiteiten en Jaarrekening 2017.  

2. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2017.  

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor . 

4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik.  

5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)  

6. Varia 

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

Financiële gevolgen 

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

 



Totaal opbrengsten 20.993.394,57 

Totaal kosten 16.974.659,92 

Belastingen op het resultaat (-)      -737.259,67 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 4.755.994,32 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 0,00 

Onttrekking aan de beschikbare reserves (+) 0,00 

Toevoeging aan de beschikbare reserves (-) 4.755.994,32 

Vergoeding van het kapitaal (-) 0,00 

Over te dragen WINST/VERLIES 0,00 

Balanstotaal 80.916.709,79 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering van Leiedal op 29 mei 2018: 

1. Verslag over de Activiteiten en Jaarrekening 2017.  

2. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31 december 2017.  

3. Kwijting van bestuurders en commissaris-revisor . 

4. Benoeming bestuurders namens de gemeente Anzegem en de stad Wervik.  

5. Voorbereiding verlenging Leiedal (‘Leiedal 4.0’)  

6. Varia 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 29 mei 2018, 

nl. Christiana Deprez, wonende Winkelstraat 93 te 8550 Zwevegem, wordt opgedragen haar stemgedrag af 

te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavige zitting en de jaarrekening 2017 goed te keuren. 

Artikel 3 

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

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

vergadering en jaarvergadering van 25 juni 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. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende Gaselwest: aanduiden van een 

vertegenwoordiger namens de gemeente op de buitengewone algemene vergadering (één 

vertegenwoordiger + één plaatsvervanger). 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van Gaselwest van 26 maart 2018 met uitnodiging tot de algemene vergadering 

(alsook jaarvergadering) in zitting op maandag 25 juni 2018 om 11 uur in het Businessgebouw van KSV 

Roeselare, Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare. 

Motivering 



Op 25 juni 2018 vindt de algemene vergadering Gaselwest plaats in het Businessgebouw van KSV Roeselare, 

Diksmuidsesteenweg 374 te 8800 Roeselare. 

De agenda ziet eruit als volgt:  

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, zijnde 

9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 

29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van 

het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 

vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van 

activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 

vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel. 

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden. 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen. 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba 

met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in de 

nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 

houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017. 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017. 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot het 

boekjaar 2017. 

13. Statutaire benoemingen. 

14. Statutaire mededelingen. 

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

Financiële gevolgen 

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

Totaal opbrengsten 528.997679,43 

Totaal kosten 445.769.568,57 

Belastingen op het resultaat (-) 30.410.553,89 

Overboeking naar belastingvrije reserves 642.505,11 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 52.175.051,86 

Overgedragen winst vorig boekjaar (+) 11.475.747,26 

Onttrekking aan het eigen vermogen (+) 108.567,07 

Toevoeging aan het eigen vermogen (-) 11.680.577,30 



Vergoeding van het kapitaal (-) 40.219.948,61 

Over te dragen WINST 11.859.840,28 

Balanstotaal 2.005.320.419,04 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

algemene vergadering, alsook jaarvergadering van Gaselwest op 25 juni 2018: 

1. Goedkeuring van het voorstel tot het verzoek van verschuiven van de einddatum van Gaselwest, zijnde 

9 november 2019, naar 1 april 2019 overeenkomstig artikel 603 van het decreet over lokaal bestuur. 

2. Goedkeuring van het voorstel tot verlenging van de duurtijd van Gaselwest van 1 april 2019 tot 

29 maart 2037 waaraan uitsluitend de 55 Vlaamse gemeenten deelnemen, met o.m. goedkeuring van 

het evaluatierapport met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de 

vorige zes jaar en van het ondernemingsplan 2019-2024. 

3. Statutenwijzigingen: 

3.1. Kennisneming bijzondere verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris met staat van 

activa en passiva per 31 december 2017 – in het kader van artikel 413 wetboek van 

vennootschappen – ter verantwoording van de wijziging van het doel 

3.2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen. 

4. Inkanteling van deel Figga – Vaststelling van de vervulling van de opschortende voorwaarden. 

5. Verlenen van machtiging om de beslissingen genomen in de agendapunten 1 tot en met 4 bij 

authentieke akte vast te stellen. 

6. Kennisneming van voorstel fusie door overneming van Infrax cvba door Eandis System Operator cvba 

met naamwijziging in ‘Fluvius System Operator’ – bevestiging van participatie van Gaselwest in de 

nieuwe werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba overeenkomstig artikel 78 van het decreet 

houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

7. Kennisneming verslagen Gaselwest van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 

2017. 

8. Goedkeuring van de jaarrekening Gaselwest afgesloten op 31 december 2017 (balans, 

resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

9. Kennisneming verslagen Figga van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2017. 

10. Goedkeuring van de jaarrekening Figga afgesloten op 31 december 2017 (balans, resultatenrekening, 

winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 

11. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders, de leden van de regionale bestuurscomités en de 

commissaris Gaselwest met betrekking tot het boekjaar 2017. 

12. Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris Figga met betrekking tot het 

boekjaar 2017. 

13. Statutaire benoemingen. 

14. Statutaire mededelingen. 

Artikel 2 

De gemeenteraad gaat akkoord om: 

 een verzoek te formuleren en te ondersteunen tot verschuiving van de huidige statutaire einddatum van 

de opdrachthoudende vereniging Gaselwest van 9 november 2019 naar 1 april 2019 (*); 

 een verzoek te formuleren en goed te keuren tot verlenging van de opdrachthoudende vereniging 

Gaselwest van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037 en haar deelneming in de opdrachthoudende 



vereniging Gaselwest te verlengen voor deze duurtijd na onderzoek van onder meer de documenten die 

bij de oproeping inzake agendapunt 2 zijn gevoegd (*); 

 zijn goedkeuring te hechten aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest; 

   (*)  onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding van het artikel 603 van het decreet 

over het lokaal bestuur; 

Artikel 3 

De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering en jaarvergadering 

van 25 juni 2018 wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in 

onderhavig besluit. 

Artikel 4 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 

vereniging Gaselwest. 

Artikel 5 

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

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

buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018. 

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 

- Schrijven van Psilon op datum van 21 maart 2018 met uitnodiging tot de buitengewone algemene 

vergadering op dinsdag 19 juni 2018 om 18u30 te Kortrijk, onthaalgebouw Horizon bij crematorium 

Uitzicht, Ambassadeur Baertlaan 5. 

- Elektronisch schrijven van 10 april 2018 met uitnodiging tot de algemene jaarvergadering 

Motivering 

Op dinsdag 19 juni 2018 wordt de buitengewone algemene vergadering van Psilon gehouden met als enig 

agendapunt: voorstel tot wijziging van de statuten (wijzigingen art. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 

24, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 41 en toevoeging van art. 49). 

Onmiddellijk aansluitend op deze buitengewone zitting volgt de gewone zitting van de algemene 

jaarvergadering met als agendapunten: 

1. Verslag over de activiteiten en rekeningen in 2017. 

1.1. Verslag van de raad van bestuur 



1.2. Verslag van de commissaris 

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2017 

3. Kwijting van bestuurders en commissaris 

4. Vervanging bestuurder namens stad Kortrijk 

Financiële gevolgen 

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

Brutowinstmarge 1.419.151,52 

Totaal kosten 1.191.624,13 

Belastingen op het resultaat (-) 17,58 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 227.509,81 

Overgedragen verlies vorig boekjaar (-) 94.455,65 

Toevoeging aan de overige reserves (-) 133.054,16 

Over te dragen VERLIES 0,00 

Balanstotaal 8.830.196,91 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering en de agenda van de algemene jaarvergadering 

van Psilon op dinsdag 19 juni 2018 te Kortrijk wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

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

jaarvergadering van Psilon op dinsdag 19 juni 2018 te Kortrijk, namelijk dhr. Freddy Van Herpe (Hoogstraat 

1 te 8554 Sint-Denijs), wordt opgedragen om de voorgestelde agendapunten goed te keuren en in het 

bijzonder de statutenwijziging goed te keuren. 

10.  TMVS - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

jaarvergadering van TMVS op 20 juni 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. 

-  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 23 oktober 2017 betreffende deelname aan de oprichting van de 

dienstverlenende vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services) conform artikel 27 

van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van TMVS dv op datum van 7 mei 2018. 

Motivering 

Op 20 juni 2018 vindt de algemene jaarvergadering van TMVS dv plaats in Flanders Expo, Maaltekouter 1 te 

9051 Sint-Denijs-Westrem om 17.00 uur. De agenda ziet eruit als volgt: 



1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017. 

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017. 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR). 

4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd. 

5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Varia en mededelingen. 

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

worden vastgesteld. 

Financiële gevolgen 

Totaal opbrengsten 12.080.341,99 

Totaal kosten 12.065.515,55 

Belastingen op het resultaat (-) 5.150,00 

Te bestemmen WINST van het boekjaar 9.676,44 

Overgedragen verlies (-) 932,62 

Toevoeging aan de wettelijke reserves (-) 483,82 

Vergoeding van het kapitaal (-) 8.260,00 

Over te dragen WINST/VERLIES 0,00 

Balanstotaal 7.715.845,58 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene 

vergadering TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van 

de agendapunten: 

1. Verslag van de Raad van Bestuur. 

2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017. 

    b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017. 

3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR). 

4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) – wordt nagestuurd. 

5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers. 

6. Statutaire benoemingen. 

7. Varia en mededelingen. 

Artikel 2 

Raadslid Marc Desloovere, Luxemburglaan 24 te 8550 Zwevegem wordt aangeduid als vertegenwoordiger 

van de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering van TMVS dv tijdens de legislatuur 2013-2019. 

Artikel 3 

Raadslid Freddy Van Herpe, Hoogstraat 1 te 8554 Sint-Denijs wordt aangeduid als plaatsvervangend 

vertegenwoordiger van de gemeente Zwevegem in de algemene vergadering van TMVS dv tijdens de 

legislatuur 2013-2019. 

Artikel 4 



De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene jaarvergadering van 20 juni 

2018, zijnde raadslid Marc Desloovere, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 

genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 5 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent. 

11.  Goedkeuring lastenkohier in het kader van het organiseren van de openbare verkoop met 

notaris aan de hoogstbiedende van de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria 

Bernardastraat 27 te Zwevegem - 'Gehucht Knokke'. 

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 27 mei 2013 houdende principiële goedkeuring verkoop aan de 

hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria 

Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2014 houdende goedkeuring 

opdracht en goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners tot het aanstellen vastgoedexpert voor de 

verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te 

Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2015 houdende aanstellen 

vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’. – Gunning opdracht. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2015 houdende aanstellen 

vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’. – Gunning opdracht aan de tweede in 

rangschikking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende principiële beslissing tot verkoop in eigen beheer 

aan de hoogstbiedende van de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem 

– ‘Gehucht Knokke’. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2018 houdende principiële beslissing met het oog op de 

openbare verkoop met notaris Michaël MULLIE aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde de 

voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’. 

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

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

Verwijzingsdocumenten 

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

beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 9 september 2012. 

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

gezworen landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013. 

-  Actualisatie van het schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en 

landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 

10 december 2014. 

-  Schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert, op 4 

maart 2016. 



-  Schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert, op 12 

april 2018. 

- Opdrachtdocumenten. 

- Verslag van nazicht van de offertes van 19 januari 2015. 

- Energieprestatiecertificaat opgemaakt op 10 juli 2012. 

- Proces-verbaal onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie op 26 november 2014. 

- Conformiteitsattest bovengrondse stookolietank werd afgeleverd op 26 april 2018 door de firma Poleyn – 

Tank Technics BVBA. De tank kreeg een rode dop en dient dus buitendienst gesteld te worden. 

- Bodemattest OVAM d.d. 22 april 2013 

- Ontwerp van bijzondere verkoopsvoorwaarden (lastenkohier + toewijzing onder opschortende voorwaarde 

van hoger bod - vrijwillige openbare verkoop Zwevegem) opgemaakt door Michaël MULLIE, notaris met 

standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs), die het ambt uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie 

& Voet notarissenassociatie” met zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), Helkijnstraat 82. 

-  Akte verleden op 27 mei 2013, waarbij Stan DEVOS, notaris te Zwevegem, overgegaan is tot de 

neerlegging onder zijn minuten van de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden voor openbare 

verkopen. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste 

afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5, met een kadastrale oppervlakte van 340 m² en een K.I. (niet-

geïndexeerd) van 768,00 euro. 

De typologie van het onroerend goed betreft een halfopen bebouwing. 

Bedoeld onroerend goed is gelegen in het woongebied volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij K.B. 

4 november 1977, alsook gelegen in het BPA Zwevegem-Knokke, goedgekeurd bij M.B. 29 november 2000, 

met als bestemming zone voor wonen in ruime zin, zijnde wonen en andere functies als, handel, diensten en 

kantoren. 

Op 3 juli 2012 heeft de vicaris-generaal van het Bisdom Brugge een schrijven gericht aan het college van 

burgemeester en schepenen, waarin meegedeeld wordt dat – gezien de huidige situatie – het bisdom 

Brugge zich niet verzet tegen de verkoop door de gemeente Zwevegem van de pastorie van Sint-Maria-

Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem. 

Het vereiste schattingsverslag werd opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en 

landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 9 

september 2012. 

Rekening houdend met de waardebepalende factoren : de opgelegde wooncode, de locatie, de bestemming, 

de mogelijkheden tot bestemmingswijzigingen, de typologie, de buurt. 

En na grondige en kritische studie van het onroerend goed, na het goed te hebben vergeleken met de in het 

schattingsverslag opgenomen vergelijkingspunten. 

En na evaluatie van de waardebepalende factoren van het onroerend goed, besluit de deskundige de 

verkoopwaarde (venale waarde in vrije verkoop en normale omstandigheden) van het onroerend goed te 

begroten op : 235.000,00 euro. 

Door de heer Paul VAN CAPELLEN, gezworen landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 

2000” werd overgegaan tot het opmeten van een eigendom van de gemeente Zwevegem, gelegen te 

Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 27, kadastraal gekend onder 1ste afdeling – sectie C 

perceelnummer 439 N5, zijnde : 



Een perceel grond met voormalige pastoriewoning gelegen Maria Bernardastraat 27, te 8550 Zwevegem-

Knokke, gekadastreerd 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5 met rood omrand op het metingplan. 

De oppervlakte werd na meting bepaald op DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA). De voorgevellengte 

bedraagt 12,44 m. 

Het opmetingsplan werd door de voorzitter, zijnde de heer Jef Vancauwenberghe en de secretaris, zijnde de 

heer Frank Ranson namens de kerkfabriek van de parochie Sint-Maria-Bernarda, eigenaar van het aanpalend 

perceelnummer 439 B2, getekend voor akkoord, zodat er in de toekomst geen discussie kan ontstaan 

omtrent de grensscheiding tussen beide eigendommen. 

Het energieprestatiecertificaat werd opgemaakt door de heer Pieter DECOCK – energiedeskundige – op 10 

juli 2012. 

Het proces-verbaal over het onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie werd opgemaakt op 26 

november 2014. 

De firma Poleyn – Tank Technics BVBA is overgegaan tot de keuring van de bovengrondse stookolietank en 

heeft het conformiteitsattest afgeleverd op 26 april 2018. De tank kreeg een rode dop en dient dus 

buitendienst gesteld te worden. 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 27 mei 2013 principieel akkoord verklaard om het onroerend 

goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem-Knokke, 

kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5 met een oppervlakte 

van DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA) zoals weergegeven met rood omrand op het opmetingsplan 

met bijhorend proces-verbaal van opmeting opgemaakt door de heer Paul Van Capellen, gezworen 

landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, te verkopen aan de 

hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de prijs volgens het opgemaakt 

schattingsverslag. 

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

gedurende de periode van 15 juli 2013 tot en met 29 juli 2013, waar uit het proces-verbaal van sluiting van 

het openbaar onderzoek blijkt dat er geen bezwaarschriften werden ingediend. 

De gemeenteraad heeft op dat ogenblik eveneens beslist om voor de verkoop van hoger vermeld onroerend 

goed samen te werken met Notaris Dirk DECLERCQ, Kortrijkstraat 80 te Zwevegem, volgens de richtlijnen 

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

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

Door geïnteresseerde kopers een langere periode de kans te geven een bod in te dienen onder gesloten 

omslag bij een notaris, wordt aan mensen de kans geboden om zich voldoende te beraden over een 

weloverwogen bod. De procedure bij de notaris met gesloten omslag staat garant voor een eerlijke gang van 

zaken. 

Op deze manier respecteren wij het openbaar karakter van de verkoop, en hebben wij toch een relatief 

eenvoudige werkwijze die voor iedereen toegankelijk is. 

De notaris verleende de nodige publiciteit en openbaarheid aan de verkoopprocedure tot 15 december 2013. 

Helaas leverde dit geen resultaat op en leek het geen nut te hebben om op deze wijze verder te werken 

teneinde op een relatief korte termijn resultaat te bekomen. 

Daarom leek het aangewezen voor de verkoop van het betreffende onroerend goed een procedure op te 

starten tot het aanstellen van een vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de 

voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’.-Goedkeuring 

opdracht met vaststellen wijze van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners. 

Het college van burgemeester en schepenen nam hiertoe de nodige beslissing in zitting van 26 november 

2014. 



Door de heer Jeroen De Corte, bouwkundig en landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, 

schatter onroerende goederen, bvba Mensor, werd op 10 december 2014 een actualisatie opgemaakt van 

het schattingsverslag, in het kader van de verkoop van de voormalige pastoriewoning. 

Rekening houdend met de waardebepalende factoren : het schattingsverslag d.d. 9 september 2012, de 

opgelegde wooncode, de locatie, de bestemming, de mogelijkheden tot bestemmingswijzigingen, de 

typologie, de buurt. 

En na grondige en kritische studie van het onroerend goed, na het goed te hebben vergeleken met de 

vermelde vergelijkingspunten. 

En na evaluatie van de waardebepalende factoren van het onroerend goed, besluit de deskundige de 

verkoopwaarde (venale waarde in vrije verkoop en normale omstandigheden) van het onroerend goed te 

begroten op 215.000,00 euro. 

De officiële schattingsprijs/bodemprijs van 215.000,00 euro werd vermeld in de opdrachtdocumenten voor 

de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp : “Aanstellen vastgoedexpert voor de verkoop van de 

voormalige pastoriewoning”. 

De drie hierna volgende Immo-kantoren werden aangeschreven : 

 IMMODEX – Agence VERMEERSCH 

 BVBA YVIMAT 

 ERA BECUE 

De opdracht tot het aanstellen van een vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de 

voormalige pastoriewoning, werd gegund aan Immodex – Agence Vermeersch, dit voor een 

uitvoeringstermijn van 6 maanden tegen de volgende voorwaarden : 

 Tegen een ereloonpercentage van 2,50 % BTW inclusief; 

 Onder de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals bepaald in 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; 

 Onder de bepalingen van de opdrachtdocumenten; 

 Onder de bepalingen van de ingediende prijsofferte. 

Het college van burgemeester en schepenen nam hiertoe de nodige beslissing in zitting van 28 januari 2015. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15 juli 2015 de aangelegenheid besproken 

met betrekking tot de verlenging van de termijn voor de opdracht aan Agence Vermeersch als 

vastgoedexpert, en na overleg werd beslist om de termijn te verlengen tot en met 30 september 2015. 

Er werd gevraagd aan Agence Vermeersch om elk bod dat uitgebracht wordt door geïnteresseerde 

kandidaat-kopers onverwijld kenbaar te maken aan de gemeente, zodat elk onherroepelijk bod in 

overeenstemming met de prijszetting door de vastgoedexpert, in ieder geval in overweging kon genomen 

worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Helaas leverde dit geen resultaat op, er werd geen enkel bod ingediend. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft na overleg uiteindelijk beslist in zitting van 14 oktober 

2015 om de overheidsopdracht te gunnen aan de tweede in rangschikking, zijnde BVBA Yvimat, 

Avelgemstraat 37 te 8550 Zwevegem, dit voor een uitvoeringstermijn van 6 maanden, tegen een 

ereloonpercentage van 3 % BTW inclusief. 

De heer Vincent Desmet van de bvba Yvimat gaf een stand van zaken in verband met de verkoop van de 

woning (voormalige pastorie). 

Na het voeren van een uitgebreide publiciteit sedert enkele maanden, zijn er tot op heden 2 plaatsbezoeken 

geweest met kandidaat-kopers, terwijl zij een 40-tal prospecten gehad hebben via verschillende media 

kanalen. 



Bij de feedback ten opzichte van de prospecten en de bezoeken werden telkens dezelfde opmerkingen geuit, 

meerbepaald : 

-Het kostenplaatje om de woning te renoveren loopt vrij hoog op. 

-De woning is niet geïsoleerd en bijgevolg totaal niet energiezuinig. 

-Hoog beschrijf (10 % registratierechten). 

-School naast de deur (lawaai en dergelijke). 

Gezien de woning reeds enkele jaren te koop aangeboden wordt en er geen enkel bod uitgebracht werd, is 

de vastgoedmakelaar ervan overtuigd dat de huidige geschatte waarde niet overeenstemt met de conforme 

marktwaarde. 

Een realistische marktwaarde is volgens de vastgoedmakelaar 180.000,00 euro, rekening houdend met de 

hierboven opgesomde argumenten. De vastgoedmakelaar is ervan overtuigd dat er wel een koperspubliek te 

vinden valt volgens de realistische marktwaarde. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft na overleg beslist om bedoeld gebouw opnieuw te laten 

schatten. 

Hiertoe werd opdracht gegeven aan de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert. 

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

woning op en met medegaande grond, werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE op 4 maart 2016. 

Gelet op de ligging, de perceeloppervlakte, het beschikbare volume, de perceelconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de 

staat van onderhoud, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig 

bodemattest, wordt de normale verkoopswaarde van de woning op en met medegaande grond, te 8550 

Zwevegem, Maria Bernardastraat 27, gekadastreerd Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 

N5, met een kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van 768,00 euro, en een oppervlakte volgens opmeting 

van 03 a 30 ca, geraamd op 172.500,00 euro (honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro). Het college 

van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het schattingsverslag met voorstel van 

aangepaste verkoopwaarde van bedoeld pand en beslist om, na beëindiging van de termijn van de opdracht 

toegekend aan Bvba Yvimat, de procedure tot verkoop van bedoeld pand in eigen beheer uit te voeren (met 

gesloten omslag) en de verkoopprijs te bepalen op 175.000,00 euro. 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 25 april 2016 principieel akkoord verklaard om het onroerend 

goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, op en met medegaande grond, gelegen Maria Bernardastraat 27 

te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C 

perceelnummer 439 N5 met een oppervlakte van DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA) zoals 

weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Paul Van Capellen, gezworen landmeter-

expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, te verkopen aan de 

hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde verkoopprijs die bepaald wordt op 175.000,00 euro, 

dit ingevolge de minimum vooropgestelde raming van de instelprijs volgens het deskundig schattingsverslag 

opgemaakt door de heer Johan Deneve op 4 maart 2016. 

Er werd dus overgegaan om de procedure tot verkoop van de voormalige pastoriewoning in eigen beheer uit 

te voeren, in overeenstemming met de Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de 

vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de 

erkende erediensten. 

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

diverse kanalen, meerbepaald publicatie in dag en/of weekbladen, website gemeente Zwevegem, via 

aanplakking van affiches in de openbare gebouwen van de gemeente, zijnde Gemeentepunt, Bib, Sportpunt, 

alsook aan bedoeld onroerend goed, waarbij tevens het recht van mededinging toegepast wordt. 



Hiertoe werd er een oproep gelanceerd om tijdens een welbepaalde periode door geïnteresseerde kandidaat-

kopers, schriftelijke en onvoorwaardelijke biedingen onder gesloten omslag in te dienen bij het 

gemeentebestuur van Zwevegem – Gemeentepunt – Dienst Bestuurszaken – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 

Zwevegem. 

De werkmethode bestond erin om bedoeld onroerend goed te verkopen aan de meestbiedende, met als 

minimum de vooropgestelde verkoopprijs die bepaald wordt op 175.000,00 euro. 

De bieders zouden op een vastgelegde dag en uur samen geroepen worden in de collegezaal van het 

Gemeentepunt te Zwevegem, teneinde dan over te gaan in openbare zitting tot opening van de omslagen 

met biedingen, en met mededeling aan de bieders dat er op een later te bepalen tijdstip nog een zitting 

gehouden wordt voor het uitbrengen van een eventueel mondeling hoger bod, dit voor de definitieve 

afwerking van de verkoop. 

Het is reeds een tijd geleden dat de verkoop in eigen beheer georganiseerd werd, evenwel ook zonder 

resultaat. 

Na bespreking van de stand van zaken i.v.m. de verkoop van de voormalige pastoriewoning te Zwevegem – 

‘Gehucht Knokke’, heeft het college van burgemeester en schepenen na overleg, beslist om het pand 

openbaar te koop aan te bieden, zijnde het organiseren van een openbare verkoop met notaris. 

Via mail werden inlichtingen ingewonnen bij notaris Stan DEVOS omtrent het organiseren van een openbare 

verkoop voor bedoeld onroerend goed met notaris. 

Er werd eveneens meegedeeld dat er evenwel slechts zal kunnen toegewezen worden indien de geboden 

prijs het schattingsverslag benadert. 

Aan de notaris werd ook gevraagd om ons de benaderende kostprijs voor de openbare verkoop kenbaar te 

maken, indien deze moet ingetrokken worden bij gebrek aan een voldoende geboden prijs. 

Wij ontvingen het hierna volgend antwoord van notaris Stan DEVOS, samen met het hierbij gevoegd 

‘Multimediaal publicatiepakket’ : 

“De publiciteitskost en aktekosten zijn normaal gezien vervat in het forfaitair kostenpercentage dat de koper 

betaalt zodat de bekomen prijs van de openbare verkoop in principe netto zou zijn, indien de openbare 

verkoop toch toegewezen kan worden. 

Omdat bij een ingehouden verkoop per definitie geen koper is die de kosten betaalt, bieden bepaalde media 

een vrijstelling van publiciteitskosten aan als volgt : 

 Wat een openbare verkoop betreft, is het zo dat qua publiciteit bij een ingehouden openbare 

verkoop er géén publiciteitskosten zijn voor de inlassingen en advertenties, affiches, 3x De 

Standaard/Nieuwsblad (nationaal), 3x Notarisblad, websites, hebbes.be, zimmo.be, notarisblad.be, 

tenzij het pand binnen de 8 weken na de inhouding toch uit de hand verkocht wordt waarna alsnog 

de volledige kost (standaardpakket van 1.580 euro) verschuldigd is voor de publiciteit. 

 De website Immoweb.be die het meeste visibiliteit heeft op de vastgoedmarkt (dit zou >80 % 

liggen), is eveneens aan te raden en dit komt voor 3 maand op circa 100 euro (btw incl) onafgezien  

of de verkoop naderhand ingehouden wordt. 

 Wat de voorbereidingskosten betreft van een openbare verkoop die naderhand ingehouden wordt, is 

het zo dat we naderhand zoveel mogelijk kosten proberen te recupereren via een verkoop uit de 

hand. In het slechtste geval (dit is het geval dat er geen voorbereidingskosten zouden kunnen 

gerecupereerd worden n.a.v. een daaropvolgende verkoop uit de hand) en in de veronderstelling dat 

de certificaten, attesten, keuringen, stedenbouwkundig uittreksel ….., reeds voorhanden zijn, kan de 

kostprijs van de voorbereiding van een vrijwillige openbare verkoop die naderhand ingehouden 

wordt, geraamd worden op maximaal 500 euro voor het werk en de opzoekingen die niet 

recupereerbaar zouden zijn. 



 Bv. de openbare verkoop vindt plaats en de Gemeente beslist in te houden en het is niet verkocht 

binnen de 8 weken: 

→ Gratis publiciteitskost voor de digitale, regionale en nationale publiciteit (tenzij ev. immoweb 100 euro) 

→ Voorbereidingskost akte beneden de 500 euro (voor retributies aan hypothecaire, fiscale, sociale, … 

opzoekingen en voorbereidingen)”. 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 26 februari 2018 principieel akkoord verklaard om het onroerend 

goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, op en met medegaande grond, gelegen Maria Bernardastraat 27 

te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, openbaar te verkopen met notaris Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie  

bv bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), Helkijnstraat 82, aan de 

hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde verkoopprijs die bepaald wordt op 175.000,00 euro. 

Volgens de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende 

goederen door de gemeenten, is voorgeschreven dat een schattingsverslag recent is als het niet ouder is 

dan twee jaar. 

Hiertoe werd opdracht gegeven aan de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert. 

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

woning op en met medegaande grond, werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE op 12 april 2018.  

Gelet op de ligging, de perceeloppervlakte, het beschikbare volume, de perceelconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de 

staat van onderhoud, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig 

bodemattest, wordt de normale verkoopswaarde van de woning op en met medegaande grond, te 8550 

Zwevegem, Maria Bernardastraat 27, gekadastreerd Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 

N5, met een kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van 768,00 euro, en een oppervlakte volgens opmeting 

van 03 a 30 ca, geraamd op 172.500,00 euro (honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro). 

Voor de openbare verkoop van hoger vermeld onroerend wordt samengewerkt met Notaris Michaël MULLIE 

– “Notarissenassociatie bv  bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), 

Helkijnstraat 82. 

Er werd opdracht gegeven om het dossier op te starten en voor te bereiden met het oog op de openbare 

verkoop met notaris aan de hoogstbiedende van bedoeld onroerend goed. 

Wij opteren ervoor om de openbare verkoop na 1 juni te laten plaatsvinden, door het feit dat het 

registratierecht voor een ‘eerste aankoop’ zal verlaagd worden van 10% naar 7%, en er bijkomend een 

extra korting kan genoten worden van 5.600,00 EUR op de registratierechten, indien de verkoopprijs van de 

woning minder dan 200.000 EUR bedraagt. 

Dit maakt dus een serieus verschil in hoofde van de koper. 

De nodige publiciteit en openbaarheid zal verleend worden aan de verkoopprocedure door de notaris 

conform het ‘Multimediaal publicatiepakket West-Vlaams Notariaat’, vanaf 4 juni aanstaande, zijnde digitale, 

regionale en nationale publiciteit, meer bepaald de inlassingen en advertenties 3xDe Standaard/Nieuwsblad 

(nationaal), 3x Notarisblad, websites, hebbes.be, zimmo.be, immoweb.be, notarisblad.be, affiches openbare 

verkoop, virtueel bezoek. 

De openbare verkoop zal doorgaan op donderdag 5 juli 2018 om 17 uur in de raadzaal van het 

Gemeentepunt te ZWEVEGEM, Blokkestraat 29 bus 1. 

Wij ontvingen thans het ontwerp van bijzondere verkoopsvoorwaarden (lastenkohier + toewijzing onder 

opschortende voorwaarde van hoger bod - vrijwillige openbare verkoop Zwevegem) opgemaakt door Michaël 

MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs) die het ambt uitoefent in de vennootschap 

“Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie” met zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), Helkijnstraat 82. 



Eveneens ontvingen wij de akte verleden op 27 mei 2013, waarbij Stan DEVOS, notaris te Zwevegem, 

overgegaan is tot de neerlegging onder zijn minuten van de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden 

voor openbare verkopen. 

Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 22 april 2013.   

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar  Beleidsitem Algemene rekening  Raming incl. btw 

2018  011000 613099  1.600,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Principieel akkoord te gaan om het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, op en met 

medegaande grond, gelegen Maria Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem, kadastraal gekend onder 

Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5, met een oppervlakte van 03 a 30 ca, zoals 

weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Paul VAN CAPELLEN, gezworen landmeter-

expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, openbaar te verkopen met notaris 

Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv  bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” te 8554 ZWEVEGEM 

(SINT-DENIJS), Helkijnstraat 82, aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde verkoopprijs 

die bepaald wordt op 175.000,00 euro, dit ingevolge de vooropgestelde raming van de verkoopswaarde 

volgens het deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve op 12 april 2018. 

Artikel 2 

Goedkeuring te verlenen aan het ontwerp van bijzondere verkoopsvoorwaarden (lastenkohier + toewijzing 

onder opschortende voorwaarde van hoger bod - vrijwillige openbare verkoop Zwevegem) opgemaakt door 

Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs) die het ambt uitoefent in de 

vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie” met zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), 

Helkijnstraat 82, samen met de akte verleden op 27 mei 2013, waarbij Stan DEVOS, notaris te Zwevegem, 

overgegaan is tot de neerlegging onder zijn minuten van de eenvormige algemene verkoopsvoorwaarden 

voor openbare verkopen.  

Artikel 3 

De nodige publiciteit en openbaarheid te verlenen aan de verkoopprocedure door de notaris conform het 

‘Multimediaal publicatiepakket West-Vlaams Notariaat’, vanaf 4 juni 2018, zijnde digitale, regionale en 

nationale publiciteit, meer bepaald de inlassingen en advertenties 3x De Standaard/Nieuwsblad (nationaal), 

3x Notarisblad, websites, hebbes.be, zimmo.be, immoweb.be, notarisblad.be, affiches openbare verkoop, 

virtueel bezoek. 

Artikel 4 

De openbare verkoop zal doorgaan op donderdag 5 juli 2018 om 17 uur in de raadzaal van het 

Gemeentepunt te ZWEVEGEM, Blokkestraat 29 bus 1. 

Artikel 5 

De publiciteitskosten (immoweb), alsook de kosten van het stedenbouwkundig uittreksel worden gedragen 

door de gemeente Zwevegem, waarbij de daartoe nodige uitgaven zullen benomen worden van het 

Beleidsitem 011000 – Algemene Rekening 613099 van het budget 2018. 

Artikel 6 

Aan Notaris Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv  bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” 

Helkijnstraat 82 te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) wordt opdracht gegeven om te zorgen voor de verdere 



afhandeling van het dossier, zijnde het opmaken van een ontwerp van akte inzake verkoop van het 

onroerend goed, die dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, en dus bij een 

gebeurlijke verkoop zal optreden als notaris van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 7 

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

overgemaakt aan Notaris Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv  bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & 

VOET”, Helkijnstraat 82 te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs). 

12.  Goedkeuring wegenistracé verkaveling woonproject Transfo. 

Bevoegdheid 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening art. 4.7.12 §2 

Juridische grond 

Gemeentedecreet 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten 

Decreet Integraal Waterbeleid 

Verzoek 

Op 29 december 2017 werd door NV MEVACO , Durmelaan 6, 9880 Aalter  een aanvraag ingediend met 

betrekking tot percelen gelegen te Zwevegem, Transfostraat met als onderwerp: verkavelen van gronden + 

uitvoeren infrastructuurwerken. 

Situering 

Het perceel is gelegen binnen de dicht bebouwde kern van Zwevegem. Het woonproject sluit aan op de 

Transfostraat (gemeenteweg). De aanvraag maakt deel uit van de Transfosite. Het betreft een voormalige 

elektriciteitscentrale die beschermd is als momument (M.B. 3 mei 2012). De site is in reconversie waarbij 

naast sport- en vrije tijdsinfrastructuur ook bijkomende woningen voorzien worden. Voorliggende aanvraag 

is hiervan een onderdeel en voorziet in 16 kavels voor rijwoningen, 2 kavels voor meergezinswoningen en de 

omgevingsaanleg van de site. Ten noorden van de aanvraag bevindt zich een bestaand woonlint 

(Kanaalstraat). Dit bestaat uit deels uit open bebouwing met 1 bouwlaag en een hellend dak en deels uit 

gesloten bebouwing bestaande uit 2 bouwlagen met een hellend dak. Ten westen van de aanvraag 

(overzijde Transfostraat) werd op 2 mei 2018 een vergunning afgeleverd aan Eigen Haard voor de bouw van 

14 woongelegenheden en 2 meergezinswoningen (in totaal 10 wooneenheden).  

Voorliggende aanvraag betreft de realisatie van 16 kavels voor rijwoningen, 2 kavels voor 

meergezinswoningen en de omgevingsaanleg van de site. De rijwoningen worden in 3 bouwblokken voorzien 

van 4, 5 en 7 woningen. De woningen worden opgericht binnen een maximaal gabariet van 2 bouwlagen 

met plat dak. De bouwdiepte bedraagt 11,00 m of 11,45 m. De woningen hebben een tuin. Voor 12 loten is 

ook een inplantingszone voor tuinberging voorzien. Tussen de bouwblokken met de rijwoningen worden 

twee bouwblokken voor meergezinswoningen ingeplant. Het bouwkader meet respectievelijk 40,00 m op 

15,50 m (lot A) en 28,25 m op 16,25 m (lot C). De meergezinswoningen worden opgericht binnen een 

maximaal gabariet van 3 bouwlagen met plat dak. 

De ontsluiting van het project gebeurt via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die zich situeert tussen 

de achterzijde van de tuinen van de woningen in de Kanaalstraat en de nieuw te realiseren woningen. De 

weg wordt ontworpen met een breedte van 4,40 m t.h.v. de inrit aan de Transfostraat en verbreedt verder 

tot 5,40 m. De weg wordt aangelegd in asfalt. Tussen de nieuwe weg en de tuinen van de woningen in de 

Kanaalstraat wordt een meidoornhaag met wilde liguster aangeplant. Alle woningen zullen ontsloten worden 



via deze nieuwe weg. Binnen het openbaar domein worden ook 47 parkeerplaatsen voorzien. De ruimte 

tussen de bouwblokken wordt aangelegd in grijze betonstraatstenen.  

Ten zuiden van de bouwblokken worden 4 bufferbekkens voorzien. Ze hebben een totale oppervlakte van 

709 m² en een volume van 444 m³. Hierbij wordt ook het project van Eigen Haard (14 woningen + 2 

meergezinswoningen) en van Leiedal (verharding i.f.v. reconversie gebouwen) aangesloten. Tussen het 

woonproject en de Transfosite wordt een grote groene ruimte aangelegd. Deze wordt aangelegd met gras 

en wordt doorkruist door 2 wandelpaden en een fietspad.  

Gezien het feit dat de verkavelingsaanvraag de aanpassing en uitbreiding van bestaande wegenis voorziet, 

dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over de zaak van de wegen in de nieuwe 

verkaveling, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de 

verkavelingsaanvraag. De openbare wegenis, incl. riolering en het openbaar groen zal overgedragen worden 

aan de gemeente voor opname in het openbaar domein. De totale raming van de wegeniswerken bedraagt 

748.217,50 euro excl. BTW die ten laste zijn van de verkavelaar. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

Gunstig advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen van 19 maart 2018. 

Voorwaardelijk gunstig advies vanwege de dienst Groen, natuur en landschap van 5 maart 2018. 

Gunstig advies m.u.v. de riolering vanwege de dienst Publieke Ruimte van 4 mei 2018.  

Er werd geen advies ontvangen van de provincie West-Vlaanderen dienst waterlopen. 

De aanvraag werd openbaar gemaakt van 21 februari 2018 tot 22 maart 2018 volgens de regels vermeld in 

het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige 

vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werd één bezwaarinschrift ingediend. De inhoud van het 

bezwaarschrift kan als volgt samengevat worden: 

- In de oorspronkelijke plannen die bij de herbestemming van de Transfo-site werden bekendgemaakt 

was sprake van sociale woningen met 2 bouwlagen. De bezwaarindiener vraagt zich af of het 

huidige voorstel met 3 bouwlagen reglementair is.  

- Door een gebouw van 10 m hoogte in te planten op 18 m van de perceelsgrens zal ongeveer 4 

maanden per jaar geen zonlicht vallen op de zonnepaneleninstallatie bovenop het kantoorgebouw in 

de achtertuin. Hierdoor zal de jaaropbrengst dalen.  

- De bewoners van de 3de bouwlaag zullen een vrije inkijk hebben in de leefruimte van de 

privéwoning. De achterkant van de woning van de bezwaarindiener bestaat uit 1 grote glaspartij.  

- In geval er effectief 3 bouwlagen gebouwd zouden worden moet minstens een afstand van 40 m tot 

de perceelsgrens gerespecteerd worden. Een dergelijk bouwafstand is weinig realistisch waardoor 

enkel het beperken van het gebouw tot 2 bouwlagen een afdoende oplossing is.  

Motivering 

Het verkavelingsplan en de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein vormt een verdere stap 

in de reconversie van de Transfosite. Het project vormt een harmonieus en eenvormig geheel, dat in 

voldoende mate rekening houdt met de omgeving en de totale ontwikkeling van de Transfosite. Uit het 

dossier, de inrichtingsstudie en de historiek van het planningsproces blijkt duidelijk dat het ontwerp is tot 

stand gekomen vanuit een globale, stedenbouwkundige visie met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, 

differentiatie in woningtypes, evenwicht tussen private en publieke ruimte en minimale densiteiten, zonder 

afbreuk te doen aan een evenwichtig project.  

Het bezwaar, dat werd ingediend naar aanleiding van het openbaar onderzoek, handelt het aantal 

bouwlagen en de impact hiervan op de aanpalende percelen.  De beoordeling van de verkavelingsaanvraag 

en de inrichtings- en bebouwingsmogelijkheden op de nieuwe te ontwikkelen kavels zal gebeuren door het 



College van burgemeester en schepenen, rekening houdende met de vigerende wetgeving en de ruimtelijke 

draagkracht. Er werden geen bezwaren ingediend m.b.t. het openbaar domein. 

De nieuwe weg wordt voorzien tussen de nieuwe bouwblokken en de achtertuinen van de bestaande 

woningen. De ligging zorgt er voor dat tussen de nieuwe woongelegenheden en de transfosite een groot 

groen park kan ingericht worden die niet doorsneden of versnipperd wordt door wegenis. Bijgevolg kan 

akkoord gegaan worden met het traject van de wegenis. De wegenis sluit aan op de Transfostraat en 

verderop op de Blokellestraat. Het project is niet van dergelijke schaal dat er een aanzienlijke 

mobiliteitsstroom gegenereerd wordt. Het project ligt binnen het centrum van de gemeente en is eveneens 

goed ontsloten voor fietsers en voetgangers. Er kan geconcludeerd worden dat de ruimtelijke draagkracht 

van de omgeving niet overschreden wordt.  

Het project voorziet in 47 parkeerplaatsen binnen het openbaar domein. Het is nog niet gekend hoeveel 

woonentiteiten exact zullen voorzien worden. Er worden 16 rijwoningen en 2 meergezinswoningen voorzien. 

Bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor de meergezinswoningen zal moeten nagegaan worden hoeveel 

parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. De voorziene plaatsen binnen het openbaar domein zijn reeds maximaal 

ingevuld.  

Het technisch plan met de wegenis, riolering en groenaanleg werd voorgelegd aan Riopact en de 

gemeentediensten. De Dienst Publieke Ruimte geeft een gunstig advies met uitzondering van de riolering. 

Hier worden een aantal voorwaarden geformuleerd (overgenomen uit het advies van Riopact) waarmee 

rekening moet gehouden worden. Deze worden als bijzondere voorwaarde opgenomen in de vergunning. 

Het RWA-stelsel voldoet qua concept en hydraulische dimensionering aan de Code Goede Praktijk. De 

infiltratie/buffervoorzieningen worden gerealiseerd in 4 bekkens. Bij bufferbekkens 1 tot en met 3 wordt 

gebruik gemaakt van infiltratie. Bij bufferbekken 4 wordt gebruik gemaakt van buffering met vertraagde 

afvoer.  

In de plannen is er aandacht voor de toekomstige groenaanleg. De dienst Groen, natuur & landschap heeft 

het plan beoordeeld in relatie  met de rest van de Transfosite en met het geplande project van Eigen Haard. 

Het verleende een voorwaardelijk gunstig advies. De voorwaarden m.b.t. plantenkeuze, onderhoud, aanleg 

en beheer van gazons en van het materiaalgebruik dienen gevolgd te worden.  

Uit bovenstaande argumenten blijkt dat het ontwerp rekening houdt met een goede verkeersafwikkeling, 

een kwalitatieve groenaanleg en een voldoende waterbuffering en –afvoer.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1:  

Het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkavelingsaanvraag woonproject Transfo op naam 

van MEVACO wordt goedgekeurd onder volgende voorwaarden: 

 De voorwaarden m.b.t. de plantenkeuze, het onderhoud, de aanleg en beheer van gazons en het 

materiaalgebruik uit het advies van de dienst Groen, natuur & landschap dienen gevolgd te worden; 

 Volgende voorwaarden m.b.t. de riolering worden opgelegd: 

o De aangesloten loten moeten beveiligd worden tegen terugstroming. Dit kan met behulp 

van terugslagkleppen; 

o Knijpconstructies dienen een diameter te bezitten van 150 mm.  

o De leeglopen van bekkens 4 en 2+3 dienen voorzien te worden van een bypass zodat 

onderhoud op de knijpopeningen mogelijk is;  

 De overige opmerkingen m.b.t. de riolering moeten aangepast worden op de plannen en/of in de 

berekeningen. Vooraleer de werken aangevat kunnen worden moeten deze ter goedkeuring 

voorgelegd worden aan de dienst Publieke Ruimte. 



Artikel 2:  

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 

verkavelingsaanvraag op naam van MEVACO conform de vigerende wetgeving inzake ruimtelijke ordening en 

samen met dit besluit over te maken aan het Departement Omgeving – afdeling West-Vlaanderen.  

13.  Princiepsbeslissing aanvraag tot het verplaatsen van voetweg nr. 91 te Zwevegem, 

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 

- Mail van Koen Vanneste van de dienst Mobiliteit van de Provincie West-Vlaanderen, betreffende de 

verlegging van voetweg 91 op grondgebied Zwevegem; 

- Motivering verlegging voetweg 91 te Zwevegem opgemaakt door de dienst Mobiliteit van de Provincie 

West-Vlaanderen; 

- Motivatienota verkaveling “Stedelijk woongebied Slijpbeek” – fase 3, (H. Verleggen trage weg); 

- Stedenbouwkundige voorschriften van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 22.1 STEDELIJK WOONGEBIED 

Slijpbeek d.d. 13 augustus 2009 (RUP_34042_214_00022_00001_SV_BG); 

- Omgevingsplan met aanduiding plaats Foto’s verkaveling “Stedelijk woongebied Slijpbeek” – fase 3 (en 

verlegging voetweg 91); 

- Fotoreportage verkaveling “Stedelijk woongebied Slijpbeek” – fase 3 (en verlegging voetweg 91,foto 6 -

26); 

- Orthofoto omgeving te verleggen voetweg 91 te Zwevegem; 

- Verleggen van voetweg 91 te Zwevegem, Plan 1 – Liggingsplan; 

- Verleggen van voetweg 91 te Zwevegem, Plan 2 – Uittreksel Kadaster; 

- Verleggen van voetweg 91 te Zwevegem, Plan 3 – Altas der buurtwegen; 

- Verleggen van voetweg 91 te Zwevegem, Plan 4 – Rooilijnplan; 

Situering 

De betreffende voetweg 91 te Zwevegem, met een breedte van 2,0m., is gelegen tussen de Stedestraat en 

de Slijpebeek en vervolgens langs de bedding van de Slijpebeek tot aan de gemeentegrens met Deerlijk. 

Het eerste nog bestaande en te verleggen deel van de voetweg 91 tot aan de Slijpebeek , is gelegen op de 

percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 854W, 855E, 866A, 868C en 867B , recht tegenover de kerk op de 

Kappaert langs de Stedestraat tot aan de Slijpebeek en is begrepen in een verbrede private weg 

dienstdoende als ontsluiting van de aangrenzende landerijen, de vroegere hoeve Spincemaille te Zwevegem 

en de voormalige watermolen, “Slypemolen”. 

Het verdere deel van de te verleggen voetweg 91 langs de Slijpebeek naar de gemeentegrens met Deerlijk, 

is gelegen op de percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 866A, 865B en 864A. 

De betreffende percelen zijn gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk Uitvoeringsplan “Afbakening 

regionaal stedelijk gebied Kortrijk” d.d. 20 januari 2006, waarin het gebied werd aangeduid als stedelijk 

woongebied Slijpbeek. 



Dit gebied werd reeds opgenomen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 22.1 STEDELIJK 

WOONGEBIED Slijpbeek d.d. 13 augustus 2009, waarbij het tracé van de betreffende voetweg 91 gelegen is 

in het gebied voor de ontwikkeling van een verkaveling. 

Motivering 

Bij de afbakening van het regionaal stedelijk gebied werd een stedelijk woongebied Slijpbeek aangeduid op 

de locatie, bekend onder het toponiem ‘Kappaard’ (Kappaert), gelegen binnen de grenzen van de gemeente 

Zwevegem. Deze zone licht tussen de Stedestraat en de Slijpebeek. 

Binnen dit gebied ter hoogte van de Stedestraat is de voetweg 91 gelegen en komt te liggen pal binnen een 

nieuwe verkaveling, mogelijk gemaakt door de Deputatie met de goedkeuring op 13/08/2009 van het 

gemeentelijk RUP 2.14_22_1 – Stedelijk woongebied Slijpbeek. 

De voorziene verkaveling wordt gerealiseerd in verschillende fases waarbij fase 1 en 2 reeds in uitvoering 

zijn. Binnen het gebied voor de fase 3 is het tracé van de betreffende voetweg nr. 91 gelegen. 

In de te ontwikkelen zone bevindt zich de voetweg nr. 91 zoals aangegeven op de Atlas der buurtwegen. In 

het kader van de realisatie van de 3de fase van de verkaveling zal deze voetweg verlegd worden naar de 

voetweg 6 aan de zuidkant van de verkaveling (zie aanduiding op verkavelingsplan, opgenomen in de 

motivering in bijlage).  

In het verordenend plan is ruimte voorzien voor een voetgangers- en fietsersdoorsteek. De ligging is 

opgeschoven ten opzichte van de actuele ligging van de buurtweg, met als doel de optimalisatie (van de 3de 

fase) van de verkaveling mogelijk te maken. 

Dit resulteert in het opgemaakte verkavelingsplan – derde fase, zie opgenomen plan in bijgevoegde 

motivering verlegging voetweg 91. 

In het verordenend plan is ook te zien dat heel wat doorsteken voor zachte weggebruikers in de verkaveling 

zijn ingetekend. 

In het openruimtegebied ter hoogte van de Slijpebeek met de grens met Deerlijk, is de provincie actief om 

een waterbufferbekken aan te leggen. Hierdoor is de voetweg ook een stuk te verleggen om het 

waterbufferbekken optimaal in te richten. 

Dit te verleggen deel van de voetweg, het fietspad dat de provincie tegelijk zal aanleggen met de realisatie 

van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Slijpebeek, komt in het verlengde van de nieuwe voetweg 

6 binnen de verkaveling. 

De provincie voorziet ook een brugconstructie over de Slijpebeek zodat de trage verbinding kan doorlopen 

op grondgebied Deerlijk. 

De voetweg stopt op vandaag aan de Slijpebeek. Er zijn onderhandelingen aan de gang met Deerlijk om 

deze voetweg over de Slijpebeek door te trekken als trage verbinding voor voetgangers en fietsers tot in 

Sint-Lodewijk. Hierdoor krijgt de verbinding naast een ontsluitende functie van de verkaveling ook een 

verbindende functie tussen Sint-Lodewijk en Zwevegem. 

Deze motivatie is overgenomen uit de bijgevoegde motivering met bijhorende plannetjes, bezorgd door de 

dienst mobiliteit van de provincie West-Vlaanderen en de motivatienota bij de verkaveling. 

Voor de verlegging van de voetweg nr. 91 op grondgebied Zwevegem zal in één gezamenlijk dossier (ttz. 

voor de verkaveling en voor het gecontroleerd overstromingsgebied) ingediend worden ter voorlegging aan 

de gemeenteraad en dit in onderlinge afspraak van de verkavelaar en de provincie West-Vlaanderen. 

Deze motivering werd samen met de nodige plannen, eveneens in bijlage, door de provincie aan het 

gemeentebestuur van Zwevegem bezorgd zodat de procedure voor de verlegging van de buurtweg, 

vastgelegd in een Besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014, kan gevolgd worden. 

Deze procedure 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. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om de procedure voor de verlegging van voetweg nr. 91 

op grondgebied Zwevegem, zoals aangeduid op bijgevoegde plannen verleggen van voetweg nr. 91 

(liggingsplan, uittreksel kadaster, atlas der buurtwegen en rooilijnplan) opgemaakt d.d. 20 februari 2018 

door de dienst mobiliteit van de provincie West-Vlaanderen, op te starten. 

Artikel 2 

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

aangaande voormelde verlegging van buurtweg nr. 91 op grondgebied Zwevegem, waarna de 

gemeenteraad een definitieve beslissing zal nemen. 

14.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het bouwen en renoveren van de 

kunstacademie te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

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

leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

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

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

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

latere wijzigingen. 

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

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

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

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

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

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

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

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017 betreffende centrale 

huisvesting Kunstacademie in het kader van het snelverkennend onderzoek opgemaakt door de 

intercommunale Leiedal. 

Verwijzingsdocumenten 

- Verslag DL – 128694 – DKO – Kunstacademie over de doorlichting van de Kunstacademie te Zwevegem. 

- Snelverkennend onderzoek Kunstacademie. 

- Opdrachtdocumenten d ZWE 57, opgemaakt door Leiedal. 

Motivering  



De gemeente Zwevegem wenst de kunstacademie te herlocaliseren en te centraliseren. Een recent 

inspectierapport wijst uit dat de pedagogische aanpak van de kunstacademie gebukt gaat onder de huidige 

infrastructurele problemen: verspreiding over teveel locaties, onaangename leeromgeving,... 

Na de opmaak van het snelverkennend onderzoek Kunstacademie in november 2017, werd op 27 november 

2017 door het college van burgemeester en schepenen beslist om de kunstacademie te centraliseren op de 

site OC De Brug, de huidige locatie voor de afdeling Beeld en een gedeelte van de afdeling Muziek. Er werd 

beslist om de bestaande lokalen op te waarderen en een nieuwbouw te plaatsen voor de overige lokalen van 

de kunstacademie op de plaats van de huidige petanqueclub. Diverse scenario’s voor de petanqueclub 

worden momenteel nog verder bekeken.  

Het centraliseren van de kunstacademie wordt opgenomen in een verbeterplan voor de Kunstacademie, 

naast diverse andere elementen met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. In het kader van 

het uitrollen van het verbeterplan voor wat betreft het centraliseren van de kunstacademie, beslist het 

college van burgemeester en schepenen een beroep te doen op de diensten van Leiedal.  

Een eerste stap hiertoe is het aanstellen van een architect/ontwerper voor de volledige studieopdracht voor 

het bouwen en renoveren van de kunstacademie in Zwevegem (inclusief ontwerp, veiligheidscoördinatie, 

studie stabiliteit, studie akoestiek, kwaliteitsbewaking & werfopvolging). Meer bepaald houdt deze opdracht 

het volgende in: 

 sloopwerken huidige petanqueclub; 

 beperkt renoveren van de bestaande lokalen van de kunstacademie in De Brug; 

 plaatsen nieuwbouw kunstacademie afdelingen Muziek (deels), Woord en diverse gemeenschappelijke 

ruimtes; 

 de opdracht omhelst niet enkel de opmaak van het ontwerp, maar ook de werfbegeleiding tot definitieve 

oplevering.  

Als publieke opdrachtgever met maatschappelijke verantwoordelijkheid verwacht de gemeente Zwevegem 

bij de bouw en renovatie van de kunstacademie voldoende aandacht aan: 

 integratie in de omgeving met een sobere en integere architectuur: De omgeving kunstacademie wordt 

gevormd door de erfgoedwaarde, de industriële en besloten uitstraling van de site Transfo, OC De Brug 

en het nabijgelegen kanaal Bossuit-Kortrijk; 

 functionaliteit van het gebouw: De kunstacademie dient hiertoe te voldoen aan een voorgelegd 

verbeterplan en de infrastructurele problemen uit het inspectierapport in 2017 te niet te doen; 

 de duurzaamheid van het gebouw: een evenwicht tussen ecologische, sociale en economische dimensie. 

Naast een focus op het energetisch verhaal, gaat dit bijvoorbeeld ook over de veranderlijkheid van het 

gebouw, mobiliteit, toegankelijkheid, afvalbeheer, gezondheid, de levenscycli van materialen,…; 

 een kwalitatief ontwerp en openbaar domein. 

De gemeente heeft de ambitie een ontwerpteam te selecteren die zoekt naar de maximale kwaliteit  voor de 

vernieuwde en nieuwe kunstacademie.  

Hiervoor werd door Leiedal opdrachtdocumenten d ZWE 57 opgemaakt waarbij voorgesteld wordt deze 

opdracht te gunnen bij middel van mededingingsprocedure met onderhandeling.  

Het college wenst de renovatie en nieuwbouw uit te voeren voor een maximaal bedrag van 3.250.000 euro 

incl. btw alle kosten inbegrepen. We ramen in dat opzicht dat deze overheidsopdracht een ereloon van ca. 

240.000 euro (incl. BTW) vertegenwoordigt.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

 

 



Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 - 2019 IE-BD6.2 082000 221007 AC6.2.4.01 2 x 5.000,00 euro 

2018 - 2019 IE-BD6.2 082000 221007 AC6.2.4.01 

375,00 euro  

(excl. btw) per half 

dagdeel 

2018 – 2019 IE-BD6.2 082000 221007 AC6.2.4.01 240.000,00 euro 

Nog te voorzien 

in latere BW  
IE-BD6.2 082000 221007 AC6.2.4.01 3.000.000,00 euro 

Gunningsprocedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling. 

BESLUIT 

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

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Marleen Soens, Erik Maes, Sofie 

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

13 ONTHOUDINGEN (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) 

Artikel 1 

De gemeente Zwevegem mandateert intercommunale Leiedal om een overheidsprocedure te organiseren 

voor de opdracht voor de volledige studieopdracht voor de kunstacademie (sloop huidige petanqueclub, 

renovatie en nieuwbouw gecentraliseerd op OC De Brug). 

Artikel 2 

De gemeente verklaart zich akkoord met: 

 de principes en voorwaarden van de overheidsprocedure (zie bijlage 1);  

 een raming van 3.250.000 euro (incl. BTW en erelonen – nog te voorzien in een latere budgetwijziging); 

 het ontwerpbestek (zie bijlage 2). 

Artikel 3 

De opdracht zal gegund worden door middel van mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Artikel 4 

De gemeente zal het ontwerpend onderzoek van de 2 niet gekozen voorkeurinschrijvers vergoeden. Deze 

vergoeding is bepaald op 5.000 euro inclusief btw per ontwerper. De jury zal de offertes op hun geldigheid 

onderzoeken. De gemeente staat in voor de betaling van de geldige offertes.  

Artikel 5 

De gemeente zal een jury samenstellen bestaande uit: drie vertegenwoordigers van de gemeente, twee 

vertegenwoordigers van Leiedal, één vertegenwoordiger van de kunstacademie en één externe deskundige, 

voorgedragen door Leiedal. De vergoeding voor deze externe deskundige bedraagt 375 euro excl. btw per 

half dagdeel ten laste van de gemeente.  

Artikel 6 

Intercommunale Leidedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie: de CD&V-fractie wenst zich te  onthouden omdat zij de 

mening toegedaan zijn dat er meer mogelijkheden dienden meegegeven te worden aan de 

potentiële ontwerpers.  

 



15.  Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid en -plan. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 

2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.  

- Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 

9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer. 

- Europese Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrijde verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG 

- Wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

verwerking van persoonsgegevens.  

Verwijzingsdocumenten 

- Informatieveiligheidsbeleid (bijlage 2018-21).   

- Informatieveiligheidsplan (bijlage 2018-22). 

- Tijdslijn planning. 

Motivering 

Binnen het openbaar bestuur van Zwevegem zijn er in het verleden al verschillende richtlijnen met 

betrekking tot informatieveiligheid geformuleerd. Er is echter geen algemeen en goedgekeurd  

informatieveiligheidsbeleid. Hierdoor zijn de visie, doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. 

informatieveiligheid niet formeel vastgelegd. Dit vormt een mogelijk risico voor de implementatie van 

informatieveiligheid. Er is dan ook nood aan een informatieveiligheidsbeleid.  

Daarnaast is het wettelijk verplicht om een informatieveiligheidsplan te hebben.1  

Dit informatieveiligheidsplan beslaat een periode van drie jaar en moet minstens jaarlijks herzien te worden. 

Naast een wettelijke verplichting vormt een informatieveiligheidsplan ook een nuttig werkinstrument. Het 

geeft immers richting aan de uitvoering van maatregelen m.b.t. informatieveiligheid. Het voorstel voor het 

informatieveiligheidsplan werd opgemaakt na het uitvoeren van een risicoanalyse. Op basis hiervan werden 

er 43 maatregelen en 16 submaatregelen voorgesteld. Daarvan zijn volgens de informatieveiligheidscel 5 

maatregelen prioritair te behandelen. Dit zijn de volgende (in willekeurige volgorde):  

1. Informatieveiligheidsbeleid en een informatieveiligheidsplan opmaken 

Ingepland in februari-maart 2018. 

2. Zorg voor een proces voor het melden van incidenten 

Ingepland in maart-april 2018. 

3. Breng informatie en verwerkingen van persoonsgegevens in kaart 

Ingepland in februari-augustus 2018. Dit kan echter ook langer duren, omdat dit veel tijd vraagt.  

4. Inventariseer risico’s m.b.t. fysieke toegang: zorg voor een overzicht in één sleutelplan 

Ingepland in juli-augustus 2018. 

5. Vergroot bewustzijn medewerkers.  

Enkele concrete maatregelen, zoals communicatie over veranderende regelgeving, zijn ingepland in april-

mei. Er moet echter ook continu aandacht zijn voor het verbeteren van het bewustzijn van de 

medewerkers.   

                                           
1 Bijvoorbeeld artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de 
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk 
gegevensverkeer.  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106081
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106083


De informatieveiligheidsconsulent heeft beide voorstellen al aan de informatieveiligheidscel voorgelegd.  

Financiële gevolgen 

Nihil 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

De gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleid (bijlage 2018-21) en het informatieveiligheidsplan 

(bijlage 2018-22) goed.  

16.  Leveren en plaatsen van speeltoestellen op speelterrein in St-Denijs en Zwevegem. - 

Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

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 

Opdrachtdocumenten. 

Motivering  

In het meerjarenplan 2014-2019 is één van de doelstellingen: “het jaarlijks inrichten van nieuwe 

speelterreinen of het vervangen van de verouderde speeltoestellen”. 

Op vraag van de buurtbewoners wordt voorgesteld dit jaar op volgende twee locaties speeltoestellen te 

voorzien:  Spoorwegstraat te St-Denijs  en Marcel Kintstraat te Zwevegem. 

De keuze van de speeltoestellen en inplanting gebeurde in overleg met de buurt. 

Het dossier wordt opgesplitst in twee percelen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

 

 

 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106081
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106083


Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming (BTW verlegd) 

2018 IE-OB 075003 228007 AC 5.4.1.06 19.834,71 euro BTW excl. of 

24.000 euro BTW incl. 

Detail 

Perceel Investerings-

enveloppe 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming (BTW 

verlegd) 

Perceel 1 

Spoorwegstraat 

St-Denijs 

IE-OB 2018 075003 228007 AC 

5.4.1.06 

12.396,69 euro BTW 

excl. of 15.000 euro 

BTW incl. 

Perceel 2 

M. Kintstraat 

Zwevegem 

IE-OB 2018 075003 228007 AC 

5.4.1.06 

7.438,01 euro BTW 

excl. of 9.000 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 speeltoestellen op speelterrein 

in St-Denijs en Zwevegem met een totale raming van 19.834,71 euro BTW excl. of 24.000 euro BTW incl. 

euro btw incl. (BTW verlegd), onderverdeeld in volgende percelen : 

 Perceel 1. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op het speelterrein in de Spoorwegstraat te St-Denijs 

met een totale raming van 12.396,69 euro BTW excl. of 15.000 euro BTW incl. (BTW verlegd); 

 Perceel 2. Leveren en plaatsen van speeltoestellen op het speelterrein in de Marcel Kintstraat te 

Zwevegem met een totale raming van 7.438,01 euro BTW excl. of 9.000 euro BTW incl. (BTW verlegd). 

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 075003/228007 AC 5.4.1.06 van het 

budget 2018. 

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

in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 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. 

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

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

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

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

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

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

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

veiligheidscoördinator gunningsfase. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerpbundel van Arcadis Belgium houdende plannen, bestek BE0114000216-vp2018 en raming voor 

heraanleg voetpaden 2018. 

Motivering  

Voor de heraanleg van voetpaden 2018 werd door Arcadis Belgium nv uit Gent, in overleg met dienst wegen 

en infrastructuur, bestek nummer BE0114000216-vp2018 opgemaakt met een totale raming van 289.594,00 

euro excl. btw of 350.408,74 euro incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen 

bij middel van een openbare procedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2018 IE-OB 020000 225007 - 350.408,74 euro 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

voor dienstjaar 2018, bestek nr. BE0114000216-vp2018, opgemaakt door Arcadis Belgium nv te Gent met 

een totale raming van 289.594,00 euro excl. btw of 350.408,74 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van een openbare procedure. 

  



Artikel 3 

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

budget 2018. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

18.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de aankoop van een 

watergeefgroep ten behoeve van dienst publieke ruimte. 

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-rdv-18-02, opgemaakt door publieke ruimte, dienst groen en natuur. 

Motivering  

Om nieuwe aanplant van bomen en struiken een goede start te geven is watergift tijdens de eerste 3 jaar 

essentieel. Door de evolutie naar een steeds grilliger klimaat zal het flexibel inspringen door de dienst groen 

en natuur enkel aan belang winnen. Het volume van deze tank is belangrijk inzake tijdsefficiëntie. 

Bij de vorige vrachtwagen was er een watertank op containerslede die hiervoor gebruikt werd. Deze werd 

ook verkocht aan brandweer Doornik. 

Momenteel beschikt de dienst enkel over een tank van 1200 liter die ingezet wordt voor kleinere 

beplantingsstroken en éénjarige bloemen. 

Voor deze opdracht werd door de dienst groen en natuur, opdrachtdocumenten pr-rdv-18-02 opgemaakt 

met een raming van 12.000,00 euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij 

middel van onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 011905 243000 - 12.000,00 euro 



Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor de aankoop van een nieuwe of tweedehandse 

watergeefgroep ten behoeve van dienst publieke ruimte, conform opdrachtdocumenten pr-rdv-18-02 

opgemaakt door publieke ruimte, dienst groen en natuur met een totale raming van 12.000,00 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 011905 – AR 243000 van het 

budget 2018. 

19.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie openbare werken, ruimtelijke 

ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit (commissie II) en in 

commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking 

(commissie III).  

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

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

de gemeenteraad. 

- Besluit  van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende aanstelling en eedaflegging van een raadslid. 

Motivering 

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 werd Dhr. Davy Nys voor de fractie Gemeentebelangen 

aangeduid als lid van de commissie openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, 

patrimonium en mobiliteit (commissie II) en van de commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en 

ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 

Dhr. Davy Nys heeft omwille van professionele redenen ontslag genomen als gemeenteraadslid en bijgevolg 

als lid van gemeenteraadscommissie II en III. Mevr. Marleen Soens legde op 23 april 2018 de eed af als 

opvolger. 

Fractie Gemeentebelangen draagt Mevr. Marleen Soens voor ter vervanging van Davy Nys in commissie II 

en commissie III. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Dhr. Davy Nys wordt met ingang van heden vervangen door Mevr. Marleen Soens in commissie openbare 

werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit (commissie II) en in 

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

  



20.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 april 2018 worden goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.26 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


