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1.  OCMW - Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 2018-2020 - aanpassing 1. 

2.  OCMW - goedkeuring budgetwijziging 2018-1. 

In onderstaande toelichting hebben de wijzigingen telkens betrekking op de jaren 2018 tot en met 2020. 

EXPLOITATIEBUDGET 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2018-2020 daalt na aanpassing meerjarenplan 

2018-2020 met 248.646,15 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 159.447,98 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 1.200.769,76

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 1.173.217,29 1.623.612,23 1.826.736,87 4.623.566,39

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 1.020.147,84 1.597.194,93 1.757.577,47 4.374.920,24

Wijziging -153.069,45 -26.417,30 -69.159,40 -248.646,15

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.226.980,06

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Uitgaven (VOOR) 12.111.345,64 12.114.335,59 12.217.338,53 36.443.019,76

Uitgaven (NA) 12.257.092,57 12.116.518,11 12.228.857,06 36.602.467,74

Wijziging 145.746,93 2.182,52 11.518,53 159.447,98

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Verbruikte goederen (VOOR) 593.693,77 602.441,71 606.732,08

Verbruikte goederen (NA) 538.361,96 509.078,49 638.190,75 580.681,30 590.693,77 598.441,71 603.732,08

Wijziging -3.000,00 -4.000,00 -3.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 2.054.729,80 2.046.296,47 2.132.758,99

Diensten & diverse leveringen (NA) 1.376.256,80 1.568.660,80 1.749.280,91 2.003.417,13 2.182.525,91 2.146.652,14 2.238.453,68

Wijziging 127.796,11 100.355,67 105.694,69

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Personeelskosten (VOOR) 8.200.931,58 8.228.436,84 8.280.565,91

Personeelskosten (NA) 7.853.965,33 7.719.581,32 8.378.434,63 8.383.779,94 8.228.236,15 8.145.456,14 8.194.452,05

Wijziging 27.304,57 -82.980,70 -86.113,86

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 796.947,64 797.556,10 799.171,29

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 551.831,38 537.192,05 646.553,56 846.323,87 801.562,64 807.176,15 813.796,49

Wijziging 4.615,00 9.620,05 14.625,20

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Financiële kosten (VOOR) 465.042,85 439.604,47 398.110,26

Financiële kosten (NA) 532.929,21 489.600,12 446.050,35 412.777,82 454.074,10 418.791,97 378.422,76

Wijziging -10.968,75 -20.812,50 -19.687,50

Toelichtende nota GR 16.07.2018 
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De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Verbruikte goederen 

De daling kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de periode 2018-2020): 

 Daling aankopen animatie (- 11.500,00 euro). 

 Stijging aankopen paramedische benodigdheden (+ 1.500,00 euro). 

 

Diensten & diverse leveringen 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de periode 2018-2020): 

 Daling algemene kosten verkoop landbouwgronden (- 1.430,00 euro). 

 Stijging uitgaven onderhoud en herstel gebouwen (schoonmaak Gemeentepunt) (+ 7.500,00 euro). 

 Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur in functie van 

doorrekening helft wedde algemeen directeur van gemeente aan OCMW (+ 13.200,00 euro). 

 Stijging vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 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). 

 Daling administratieve kosten personeelsdienst (- 6.000,00 euro). 

 Stijging uitgaven uitzendkrachten (+ 15.000,00 euro). 

 Stijging doorrekening uitgaven preventie van gemeente aan OCMW (+ 30.000,00 euro). 

 Daling uitgaven elektriciteit (- 9.823,13 euro). 

 Daling uitgaven gas (- 106.839,76 euro). 

 Daling uitgaven werkkledij keuken (- 6.000,00 euro). 

 Stijging huur, onderhoud en herstel van installaties, machines en uitrusting keuken (+ 4.300,00 

euro). 

 Stijging onderhoud en herstel van ICT-materiaal en software (+ 39.138,07 euro). 

 Stijging algemene kosten sociale dienst (Huis van het Kind) (+ 3.500,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen LOI (+ 7.500,00 euro). 

 Stijging energie-uitgaven LOI (+ 7.442,92 euro). 

 Stijging huur en huurlasten van onroerende goederen sociale huisvesting (+ 128.968,60). 

 Stijging uitgaven publiciteit en marketing De Courbe (+ 5.000,00 euro). 

 Stijging uitgaven werkkledij WZC Sint-Amand (+ 7.500,00 euro). 

 

Personeelskosten 

Het initiële budgetjaar 2018 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Het 

Planbureau verwacht dat de spilindex in september dit jaar overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen 

de weddes van het overheidspersoneel in november met 2% stijgen. Hiermee werd geen rekening 

gehouden, maar dit kan eventueel meegenomen worden in de tweede budgetwijziging. 

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

gemeente (- 414.211,02 euro). 
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In 2017 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (122.200,00 euro). Deze werden door Dibiss in 2017 niet aangerekend en worden 

opnieuw voorzien in 2018. 

De uitgaven voor fietsvergoedingen worden verhoogd met 13.497,00 euro. Het bedrag per kilometer wordt 

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

De uitgaven voor maaltijdcheques worden verhoogd met 141.232,50 euro. De waarde van een 

maaltijdcheque wordt verhoogd naar 7,00 euro en 8,00 euro vanaf respectievelijk 01.07.2018 en 

01.01.2019. 

 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

De stijging is in hoofdzaak te verklaren door de stijging van de uitgaven voor leefloon (+ 36.000,00 euro), 

de overige steun daalt (- 7.500,00 euro). 

 

Financiële kosten 

De daling van de financiële kosten kan verklaard worden door de daling van de op te nemen leningen in 

2018. 

Onderstaande tabel geeft de verschuivingen binnen de rubriek “Op te nemen leningen” weer: 

 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2018-2020 dalen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 89.198,17 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Opbrengsten uit de werking” (cijfers hebben telkens 

betrekking op de som voor de periode 2018-2020): 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Op te nemen leningen (VOOR) 1.650.000,00

Op te nemen leningen (NA) 7.000.000,00 525.000,00

Wijziging -1.125.000,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.427.749,82

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Ontvangsten (VOOR) 13.284.562,93 13.737.947,82 14.044.075,40 41.066.586,15

Ontvangsten (NA) 13.277.240,41 13.713.713,04 13.986.434,53 40.977.387,98

Wijziging -7.322,52 -24.234,78 -57.640,87 -89.198,17

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 7.607.740,67 8.203.846,79 8.494.548,70

Opbrengsten uit de werking (NA) 6.130.706,04 6.205.023,21 7.294.671,19 7.622.496,76 7.586.623,42 8.166.416,33 8.423.712,15

Wijziging -21.117,25 -37.430,46 -70.836,55

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 5.675.242,26 5.532.521,03 5.547.946,70

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 5.571.355,73 5.332.540,47 5.602.626,04 5.804.733,60 5.689.602,61 5.546.282,33 5.561.708,00

Wijziging 14.360,35 13.761,30 13.761,30

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Financiële opbrengsten (VOOR) 1.580,00 1.580,00 1.580,00

Financiële opbrengsten (NA) 26.672,11 3.177,13 1.278,23 519,46 1.014,38 1.014,38 1.014,38

Wijziging -565,62 -565,62 -565,62
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 Stijging doorfacturatie erelonen landmeter in functie van verkoop landbouwgronden (+ 10.550,00 

euro). 

 Daling doorfacturatie diverse kosten in functie van doorrekening wedde financieel directeur (wedde 

financieel directeur verhuist van payroll OCMW naar gemeente, zie ook personeelskosten) (- 

213.842,91 euro). 

 Daling vergoeding oplaadterminal budgetmeter (- 9.000,00 euro). 

 Stijging opbrengsten uit verhuur woningen en flats (+ 227.228,31 euro). 

 Daling ontvangsten tussenkomst animatiewerking (- 4.800,00 euro). 

 Stijging opbrengsten uit verhuur serviceflats Blyhove I en Blyhove II (+ 13.332,61 euro). 

 Stijging doorfacturatie energiekosten De Courbe (+ 41.040,00 euro) (dit was niet voorzien). 

 Daling opbrengsten residenten WZC (- 40.507,36 euro). 

 Daling opbrengsten mutualiteiten DVC (minder F-forfaits in vergelijking met vorige jaren) (- 

30.000,00 euro). 

 Daling opbrengsten uit maaltijden (thuisbezorgde maaltijden + maaltijden dienstencentrum) (- 

48.398,28 euro). 

De belangrijkste wijzigingen in de rubriek “Subsidies en andere operationele opbrengsten” (cijfers 

hebben telkens betrekking op de som voor de periode 2018-2020): 

 Stijging subsidies leefloon (+ 31.500,00 euro). 

 Stijging subsidies Fedasil (+ 15.000,00 euro). 

INVESTERINGSBUDGET 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2018-2020 stijgt na 

aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 477.751,58 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 477.751,58 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) € 3.043.495,63 € 6.826.613,63 € 7.834.744,41 € 7.238.219,64

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Uitgaven (VOOR) € 3.120.342,02 € 35.000,00 € 14.000,00 € 3.169.342,02

Uitgaven (NA) € 3.598.093,60 € 35.000,00 € 14.000,00 € 3.647.093,60

Wijziging 477.751,58 0,00 0,00 477.751,58

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) € 3.043.495,63 € 6.826.613,63 € 7.834.744,41 € 7.238.219,64

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Uitgaven (VOOR) € 3.120.342,02 € 35.000,00 € 14.000,00 € 3.169.342,02

Uitgaven (NA) € 3.598.093,60 € 35.000,00 € 14.000,00 € 3.647.093,60

Wijziging 477.751,58 0,00 0,00 477.751,58
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In de investeringsenveloppe “Algemene financiering” wordt in 2018 62.000,00 euro voorzien voor het 

uitrusten van een perceel deels gelegen in woongebied. 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid” (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de periode 2018-2020): 

 De uitgaven voor het project LOI Otegemstraat 71 stijgen met 159.077,66 euro. 

 De uitgaven in functie van De Courbe stijgen met 124.478,68 euro (overdracht kredieten 2017). 

In de investeringsenveloppe “Aanpassen aanbod sociale huisvesting” wordt het krediet voor 

energiebesparende maatregelen patrimonium sociale huisvesting verhoogd met 25.000,00 euro. 

In de investeringsenveloppe “Realisatie nieuwbouw WZC” is er een stijging als gevolg van de overdracht 

van kredieten 2017 van de uitgaven bouwproject WZC met 96.195,24 euro en de aankoop van andere 

installaties en machines WZC met 11.000,00 euro. 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 936.409,00 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de ontvangsten gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel: 

 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-AF (Algemene financiering)

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) € 62.000,00

Wijziging 62.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) € 3.050.142,02 € 10.000,00 € 14.000,00

Uitgaven (NA) € 67.630,38 € 31.912,97 € 4.271.617,81 € 5.882.830,12 € 3.333.698,36 € 10.000,00 € 14.000,00

Wijziging 283.556,34 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Uitgaven (VOOR) € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Uitgaven (NA) € 970,50 € 35.209,97 € 37.417,06 € 0,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 0,00

Wijziging 25.000,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Uitgaven (VOOR) € 45.200,00 € 0,00 € 0,00

Uitgaven (NA) € 2.974.894,75 € 6.759.490,69 € 3.525.709,54 € 1.355.389,52 € 152.395,24 € 0,00 € 0,00

Wijziging 107.195,24 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) € 527.867,88 € 7.485.572,31 € 227.345,55 € 496.585,00

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Ontvangsten (VOOR) € 291.000,00 € 110.000,00 € 10.000,00 € 411.000,00

Ontvangsten (NA) € 1.227.409,00 € 110.000,00 € 10.000,00 € 1.347.409,00

Wijziging 936.409,00 0,00 0,00 936.409,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-AF (Algemene financiering)

Ontvangsten (VOOR) € 281.000,00 € 100.000,00 € 0,00

Ontvangsten (NA) € 20.000,00 € 16.654,64 € 54.190,60 € 186.585,00 € 1.217.409,00 € 100.000,00 € 0,00

Wijziging 936.409,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Ontvangsten (VOOR) € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Ontvangsten (NA) € 5.480,49 € 14.167,12 € 173.154,95 € 250.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-BD3 (Aanpassen aanbod sociale huisvesting)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ontvangsten (NA) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-BD10 (Realisatie nieuwbouw WZC)

Ontvangsten (VOOR) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Ontvangsten (NA) € 502.387,39 € 7.454.750,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Wijziging 0,00 0,00 0,00
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De stijging in de investeringsenveloppe “Algemene financiering” kan verklaard worden door de verkoop 

van landbouwgronden.  

3.  Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement - 2014 t.e.m. 2019. 

1. Retributie voor prestaties dienst Burgerzaken 

- Reispassen, toe te voegen: 

o 270,00 euro voor superdringende procedure < 18 jaar aan te vullen met 0,50 euro 

administratief supplement 

o 300,00 euro voor superdringende procedure > 18 jaar aan te vullen met 5,50 euro 

administratief supplement 

2. Stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen m.b.t. ruimtelijke ordening. 

- Aanpassing regelgeving. 

- Het woord voorafgaand wordt geschrapt. 

3. Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de 

omgevingsvergunning. 

- Schrapping 2 alinea’s en toevoegen woord meldingen. 

- Diverse omschrijvingen worden verduidelijkt in het overzicht van de retributies. 

- De retributie voor verzoek bijstellen omgevingsvergunning milieu en vraag tot omzetting van een 

milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning wordt verhoogd van 50,00 

euro naar 60,00 euro. 

4. Onkosten omgevingsvergunningen 

- De verwijzingen naar de oude stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen worden geschrapt. 

5. Verkoop van opdrachtdocumenten 

- Het woord bestek wordt vervangen door het woord opdrachtdocument. 

7. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, P+MD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

- Het woord PMD wordt vervangen door P+MD. 

- De omschrijving voor de inhoud van de P+MD-zak wordt aangepast. 

- Er wordt een nieuwe soort zak toegevoegd: de transparante foliezak. 

9. Verhuur borden parkeerverbod 

- Borden parkeerverbod kunnen niet langer opgehaald worden, de borden worden steeds geleverd en 

geplaatst door de technische dienst van de gemeente. De retributie voor de levering van borden 

parkeerverbod bedraagt 20,00 euro. 

11. Inname openbaar domein 

- Volgende zin wordt toegevoegd: “De onderbreking tussen twee werken moet langer zijn dan drie 

dagen, anders wordt dit beschouwd als een verlenging van de werken.” 

12. Kopieën en scannen 

- De diverse prijzen worden vereenvoudigd. 

15. Tarieven vergunningen begraafplaatsen 

- Volgende zin wordt toegevoegd: “Voor oud-strijders kan op aanvraag de vergunning telkens 

verlengd worden voor een termijn van 10 jaar. Deze verlenging is gratis.” 

18. Tarieven onderwijs 

- De prijs voor de schoolmaaltijd wordt aangepast van 3,30 euro naar x,xx euro. Deze aanpassing is 

het gevolg van een nieuwe overheidsopdracht. 

- De retributies voor drankjes onderwijs worden geschrapt, die worden immers niet meer verkocht in 

de scholen. 
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- In het hoofdstuk diverse onderwijs zijn er verschillende prijsaanpassingen. 

21. Tarieven sport 

- Alle retributies m.b.t. zwemmen worden geschrapt (hoofdstukken 21.1.-21.5., 21.8 en deel 21.10.) 

gezien de uitbating van het zwembad door een private partner. 

4.  Goedkeuring aanpassing reglement begraafplaatsen. 

Vanuit de National Strijdersbond (NSB) wordt de vraag gesteld om de termijn van de concessies voor oud 

strijders te verlengen.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor dit toe te staan voor een termijn van 10 jaar, op 

aanvraag, niet automatisch. Dit zou meerdere keren kunnen aangevraagd worden.  

Deze verlenging zou gratis zijn. 

Er wordt voorgesteld dat kinderen tot en met twaalf jaar kunnen worden begraven op de 

kinderbegraafplaats in volle grond. Het betreft hier een gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het reglement begraafplaatsen als volgt aan te passen: 

-  Artikel 10: ‘Kinderen beneden de zes tot en met twaalf jaar kunnen begraven worden op de 

kinderbegraafplaats in volle grond. Het betreft hier een gratis hernieuwbare concessie voor 30 jaar’. 

- Artikel 16: ‘Voor de oudstrijders kan de duur van de concessie van 30 jaar op aanvraag verlengd worden 

met een termijn van 10 jaar. Dit kan meerdere keren, op aanvraag en telkens voor 10 jaar. Deze 

verlenging is gratis.’ 

5.  Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst voor het uitvoeren van een 

mobiliteitsstudie i.k.v. de verkenningsfase van het Complex Project 'verbeteren van de 

verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en aanpakken van de R8 in 

relatie met de omgeving'. 

Voor het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost, Kortrijk-Zuid en Aalbeke en voor de aanpak 

van de R8 in relatie met de omgeving, is met de betrokken gemeenten sedert vorig jaar een 

samenwerkingsovereenkomst inzake mobiliteitsstudie. 

Die studie moet leiden tot doorbraken in de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op het hoger 

wegennet in de regio.  

De gemeenten/partners engageerden zich in 2017 om vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot 30 

juni 2018 het voorzorgsprincipe toe te passen in een afgebakende zone, zodat mogelijke oplossingen niet 

gehypothekeerd worden.  

Het voorzorgsprincipe is van toepassing op plannen en projecten met een ruimtebeslag (vergunningen, 

bestemmingswijzigingen, verkoop met bouwverplichting, etc.). Het betreft een engagementsverklaring, dat 

op zich geen bouwverbod inhoudt en niet afdwingbaar is aan derden. 

De studie rond het mobiliteitsonderzoek heeft vertraging en aan de partners wordt nu gevraagd het 

voorzorgsprincipe te verlengen tot 30 september 2018.  

De toepassing van het voorzorgsprincipe werd uitgeklaard op het interbestuurlijk overleg Zuid-West-

Vlaanderen van 30 juni 2017. Het voorzorgsprincipe is van toepassing op de geel aangeduide zones 

(grondgebied Kortrijk, Harelbeke en Zwevegem) aangeduid op de kaart van het projectgebied van het 

complex project, met uitzondering van het bedrijventerrein Evolis waar het voorzorgsprincipe enkel wordt 

toegepast op de kop van Evolis ten westen van perceel 12. 

Het voorzorgsprincipe wordt aldus behouden. 

Het voorzorgsprincipe is niet van toepassing in de 30m-zone langs de autosnelwegen. 
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Kaart projectgebied complex project (zonder aanduiding van de weginfrastructuur opgenomen in het 

projectgebied): 

Toepassing van het voorzorgsprincipe in de geelgekleurde zones met uitzondering van het bedrijventerrein 

Evolis waar het voorzorgsprincipe enkel wordt toegepast op de kop van Evolis ten westen van perceel 12 

 
Kaart Evolis: toepassing van het voorzorgsprincipe in ‘reservatiegebied voor stedelijke ontwikkeling’ en 

‘reservatiestrook aanpassing op- en afrittencomplex’. 

6.  Goedkeuring wegenistracé bijstelling verkaveling Losschaert voor lot 9. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het tracé van nieuwe wegenis in de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het bijstellen van de verkaveling Losschaert lot 9, op naam van Ekatov 

bvba.  
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De volledige verkaveling Losschaert is ca 4 ha groot en situeert zich ten noordwesten van de kern 

Zwevegem en sluit aan bij verschillende woonwijken in het zuiden en het westen. Deze aanvraag betreft een 

bijstelling voor lot 9 van een verkavelingsvergunning die verleend werd op 14 oktober 2016. 

Het gaat over: 

 24 loten voor grondgebonden woningen; 

 1 lot voor een parkappartement met 24 woonentiteiten; 

 1 lot voor urban villa met 13 woonentiteiten. 

Het perceel is toegankelijk via de nieuwe aangelegde wegen Vanhemmens Hoevestraat en Joseph 

Vandeveldestraat. Voor de grondgebonden woningen wordt een nieuwe autoluwe weg aangelegd tussen 

beide bovenvermelde straten. Het openbaar domein heeft een breedte van 16 m en wordt aangelegd in 

kleinschalige elementen. De openbare weg wordt aangelegd in betonklinkers en de parkeerplaatsen (19) in 

grasbetondallen.  

Voor de appartementen (zowel de parkappartementen als de urban villa) wordt een gemeenschappelijke 

ondergrondse parkeergarage voorzien onder parkappartementen. Deze wordt rechtstreeks aangesloten op 

de Vanhemmens Hoevestraat zonder bijkomend openbaar domein.  

De omgevingsvergunningsaanvraag vraagt de aanpassing en uitbreiding van bestaande wegenis. In eerste 

instantie moet de gemeenteraad zich uitspreken over de zaak van de wegen in de nieuwe verkaveling, 

vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de 

omgevingsvergunningsaanvraag. De openbare wegenis, incl. riolering en het openbaar groen zal 

overgedragen worden aan de gemeente voor opname in het openbaar domein. 

7.  Goedkeuring wegenistracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de 

omgevingsvergunningsaanvraag ‘verkaveling Avelgemstraat’. 

Ingevolge de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk (M.B. 20.01.2006) werd ten zuiden van 

de kern van Zwevegem een stedelijk woongebied bestemd. Het totale gebied heeft een oppervlakte van ca. 

7,2 ha. Ten zuiden van het gebied is in het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)van Zwevegem een 

zuidelijke weg voorzien die de verbinding vormt tussen de Ellestraat en de Avelgemstraat.  

Voor het totale plangebied werd een masterplan gemaakt. Hierbij staan volgende principes voorop: 

 het gebied bevindt zich op de overgang naar het open landschap. Ter hoogte van het open 

landschap wordt een open structuur gecreëerd; 

 de verkaveling is opgebouwd rond een organische wegenstructuur; 

 centraal in de verkaveling wordt een groene ‘ring’ voorzien als groengebied binnen de verkaveling 

en in functie van transparantie naar de Kasteelbeek; 

 ten behoeve van de openheid naar het zuiden toe worden 5 meergezinswoningen (4 tot 5 

bouwlagen) ingeplant; 

 in totaal worden 160 wooneenheden gecreëerd, waarvan 102 grondgebonden woningen en 58 

wooneenheden in meergezinswoningen.  

De verkaveling wordt toegankelijk gemaakt via een aansluiting op de Avelgemstraat (N8). De aantakking 

wordt gebundeld met het bestaande kruispunt Avelgemstraat/Zonnebloemstraat. De centrale 

ontsluitingsweg heeft een 4-tal vertakkingen met woningen en/of garages. De wegenis wordt ingericht als 

woonerf. 

Het project vormt een harmonieus en eenvormig geheel, dat in voldoende mate rekening houdt met de 

omgeving en de totale ontwikkeling van het plangebied. 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. Het ontwerp is in overeenstemming met 

de voorschriften van het RUP.  
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Gezien het feit dat de omgevingsvergunningsaanvraag 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 

omgevingsvergunningsaanvraag. 

8.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor renovatie en aanleg van 

voetpaden en trage wegen in Zwevegem 2019. 

Jaarlijks moeten onderhouds- en herstellingswerken worden uitgevoerd aan de voetpaden en aanhorigheden 

van de gemeente Zwevegem. De werken gebeuren volgens een bepaalde planning die de dienst wegen en 

infrastructuur opmaakt. In verschillende verkavelingen moeten de secundaire wegenis en/of voetpaden 

worden vernieuwd of aangelegd. Onder secundaire wegenis dient verstaan te worden : het realiseren van 

voetpaden, parkeerstroken en wandelwegen evenals het herstellen / aanpassen van de aanpalende 

openbare groenzones en – stroken. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een ontwerper aan te stellen voor 

2019. Het budget voor werken aan voetpaden wordt in 2019 geraamd op 350.000 euro en voor trage wegen 

op 55.000 euro inclusief btw en inclusief ereloon. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel 

van een onderhandelingsprocedure. 

Op basis van keuzes in de volgende legislatuur omtrent meerjarenplanning en budgetten zal later een 

meerjarige opdracht opgemaakt worden zodat een ontwerp kan opgemaakt worden op basis van een 

planning, timing en fasering van te voorziene werken over een langere periode. 

9.  Schoolreglement gemeentelijke basisscholen 2018-2019. 

Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen 

regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Het decreet basisonderwijs van 25 februari 

1997 is voor enkele aspecten gewijzigd. Verschillende daaruit voortvloeiende omzendbrieven concretiseren 

de specifieke maatregelen. De aanpassingen moeten worden opgenomen in het schoolreglement. Deze 

hebben betrekking op: 

 Capaciteitsbepaling 

 Scherpe en minder scherpe maximumfactuur 

 Bijdrageregeling 

 Huiswerk 

 Agenda 

 Evaluatie en rapport 

 Tuchtprocedure en beroepsprocedure 

 Getuigschriften en beroepsprocedure 

 Onderwijs aan huis 

 Leerlingengegevens en privacy 

 Rookverbod 

Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van door het college van 

burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure. 

10.  Academiereglement deeltijds kunstonderwijs 2018-2019. 

Het schoolbestuur moet in het deeltijds kunstonderwijs een reglement opstellen dat de betrekkingen regelt 

tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd 

voor het schoolreglement. 
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11.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 25 juni 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


