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* Kennisname verslag adviesraad. 

Het verslag van de plenaire vergadering van de adviesraad voor groen en bebloeming in zitting van 8 mei 

2018 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad. 

1.  OCMW - aktename jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 2017. 

2017 werd afgesloten met een (positief) budgettair resultaat van 618.423,41 euro, dat bekomen wordt met 

een totaal aan uitgaven van 20.307.271,41 euro en 20.925.694,82 euro aan ontvangsten. 

Van belang is te weten dat de autofinancieringsmarge 358.698,05 euro bedraagt. 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. 

De autofinancieringsmarge 2017 is positief. In boekjaar 2016 bedroeg de autofinancieringsmarge 

221.476,05 euro. De autofinancieringsmarge in het eindbudget 2017 bedroeg - 216.834,55 euro (negatief). 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 1.200.769,76 euro. Dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 4,75% van de totale uitgaven (12.226.980,06 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed 

voor 16,39%; 

 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2017 goed voor 68,57% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen), de personeelskosten stijgen met 

0,06% ten opzichte van rekening 2016; 

 onder rubriek 64 - de meer specifieke kosten sociale dienst - werd 846.323,87 euro geboekt; 6,92% 

van de uitgaven; 

 tenslotte boeken we nog 3,38% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 56,77% of 7.622.496,76 euro. Dit komt 

voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum) en thuisdiensten. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (0,00%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: 5.804.733,60 euro.  

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

6.741.634,64 euro.   

Aan investeringszijde werd 7.238.219,64 euro uitgegeven en 496.585,00 euro ontvangen (verkoop 

landbouwgronden, subsidie Ommegangstraat 8 en terugkoop 33 modulaire units). 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan (nieuwbouw WZC en 50 

assistentiewoningen De Courbe). 

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

resultaat 2017 komt uit op een bedrag van 1.947.926,40 euro. 
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Bij de bestemde gelden staat op 31 december 2017 een bedrag van 839.947,78 euro voorzien voor de 

besteding van de overschotten LOI. 

Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd 

worden met de bestemde gelden. 

Dit komt neer op 1.107.978,62 euro en kan een bestemming krijgen bij de volgende budgetopmaak of 

budgetwijziging - te bepalen door de OCMW-Raad. In het vorig meerjarenplan werd dit bestemd voor de 

realisatie van het LOI patrimonium en de aankoop van de assistentiewoningen op het Leanderhof (De 

Courbe). 

Aanvullend bij de verplichte stukken die deel uitmaken van de jaarrekening werd ook een jaarverslag 

opgemaakt.  Dit zorgt voor een weergave van de werking van de verschillende diensten. 

Hoewel dit niet strikt meer behoort tot de jaarrekening, wordt dit toch nog opgemaakt - op vraag van de 

raadsleden en ook ten behoeve van medewerkers en geïnteresseerden, die hierin vaak een goed naslagwerk 

vinden met een overzicht van de OCMW-werking. 

2.  Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de agenda voor de Buitengewone Algemene 

Vergadering van Zefier - de financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV - goed te keuren.  

Op de agenda staat: het jaarverslag, de jaarrekening 2017 en de kwijting aan de bestuurders en de 

commissaris van de financieringsvereniging.  

3.  Goedkeuring ontwerpakte inzake aankoop van gronden voor openbaar nut, meer bepaald 

voor de realisatie van een speelbos, gelegen nabij de Brouwerijstraat te Otegem, aan de 

Consoorten Reyaert. 

Aan de gemeenteraad goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van de akte voor aankoop van grond in de in 

de omgeving van de Brouwerijstraat in Otegem.  

De grond is 1,5 ha groot, ligt ter hoogte van de omloop van de Betafence Cyclo Cross en is eigendom van de 

Consoorten Reynaert. 

De gemeente koopt de grond voor de aanleg van een speelbos. 

De gemeente kan de gronden vrij van gebruik aankopen voor de prijs van 107.000,00 euro. 

De huidige eigenaar van de gronden neemt de prijzij ten bedrage van 1.250,00 euro/hectare ten haren 

laste, hetzij 1.917,38 euro in totaal. 

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

prioritair als actiepunt op het lijstje van de dorpsraad Otegem. 

Inmiddels is er al een ontwerp met onder meer de functies van het bos, meer bepaald een ‘Masterplan’ en 

‘Projectvoorstel Speelbos Otegem-Zwevegem’. 

4.  Goedkeuring wegenistracé bedrijventerrein De Pluim fase 2. 

Leiedal ontwikkelt i.s.m. het gemeentebestuur van Zwevegem het nieuwe bedrijventerrein De Pluim langs de 

gewestweg N391, tussen de Luipaardstraat en de Harelbeekstraat. 

Het bedrijventerrein biedt ruimte voor een 15-tal bedrijven, 15 kmo’s en ongeveer 6 woningen met atelier. 

De Pluim wordt in 2 fasen aangelegd.  

In een eerste fase wordt 20 ha. ruimte gecreëerd voor grote bedrijven. De uitrustingswerken zijn bijna af en 

er is nog 2,5 ha. beschikbaar. 
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Begin volgend jaar start een 2de fase met ruimte voor 4,5 ha. kmo’s. 

Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor een 2de fase infrastructuurwerken en voor de 

verkaveling van de atelierzone die zich bevindt tussen het bedrijventerrein, en de nieuwe woonontwikkeling. 

In de tweede fase worden volgende infrastructuurwerken voorzien: 

• De aanleg van de ‘KMO-dreef’. De weg wordt aangelegd met een rijbreedte van 7 m in een 

cementbetonverharding. Aan weerzijden wordt een dubbele bomenrij voorzien. Langs de zuidelijke zijde 

wordt eveneens een vrijliggend fietspad gerealiseerd van 3 m breedte. De KMO-dreef sluit aan op de 

hoofdtoegangsweg.  

• De hoofdtoegangsweg uit de eerste fase wordt verlengd tot aan de ‘KMO-dreef’. Deze weg heeft 

hetzelfde profiel als de hooftoegangsweg uit de eerste fase.   

• Er wordt een aansluiting voorzien van de fietspaden langs de parkeerdreef op het 

guldensporenfietspad. Beide fietspaden hebben een breedte van 1,75 m.  

Het technisch plan met de wegenis, riolering en groenaanleg werd opgesteld in overleg de Dienst Publieke 

Ruimte. 

Het wegtracé en de inrichting van het openbaar domein gebeuren in uitvoering van het gemeentelijk RUP. 

Het verkeer van het bedrijventerrein en de woonontwikkeling wordt gescheiden ontsloten. Het 

bedrijventerrein wordt ontsloten rechtstreeks op de N391. Hierdoor dienen geen woonstraten gebruikt te 

worden en de is de hinder voor de omgeving minimaal.  

5.  Goedkeuring overeenkomst betreffende de aanstelling van Leiedal als aankoopcentrale 

voor de overheidsopdracht met als voorwerp het prefinancieren, leveren, plaatsen en 

exploiteren voor 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen van de lokale besturen.  

De 13 gemeenten in de streek engageerden zich met het Burgemeestersconvenant om tegen 2020 20% CO² 

te besparen. Openbare besturen moeten hierin het voorbeeld geven om sneller dan de private markt te 

beantwoorden aan deze doelstellingen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik in de eigen 

gebouwen in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Veel daken van openbare 

gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. Daarom wensen het OCMW en de gemeente Zwevegem via een 

overheidsopdracht, met Leiedal als aankoopcentrale, een dienstverlener te selecteren die instaat voor het 

prefinancieren, het leveren, het plaatsen en het exploiteren van zonnepanelen op gebouwen van het OCMW 

en van  de gemeente Zwevegem. Gemeente Zwevegem zal hierbij eveneens optreden namens OCMW 

Zwevegem. In raadszitting van 12 juni 2018 verstrekte de OCMW-raad mandaat aan gemeente Zwevegem 

om ook namens het OCMW op te treden.  

6.  Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor het uitvoeren van 

buitengewoon onderhoud en heraanleg van trage wegen in de gemeente Zwevegem voor 

dienstjaar 2018. 

De dienst wegen en infrastructuur heeft een lijst voorbereid met werken aan de trage wegen. Deze lijst werd 

besproken en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau. De werken worden geraamd op 128.831,73 

euro incl. btw en zullen gegund worden via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

Er zijn werken gepland aan volgende voetwegen : de Kooigemstraat – Vuurkruisersstraat en de 

Heynholwegel in Sint-Denijs, de Ingooigemstraat – Klein Ronsestraat (bekend als Vijflinden) en de 

Populierenlaan in Otegem, Kraaibosstraat – Knokkestraat en de Moensebeekstraat in Moen. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud en 

heraanleg van trage wegen.  
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7.  Goedkeuring opdracht voor het vernieuwen (verledding fase 2) van openbare verlichting 

op diverse locaties in Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor fase 2 in de vernieuwing/verledding van de 

openbare verlichting op verschillende plaatsen in Zwevegem voor een totaal bedrag van 24.580,47 euro 

excl. btw of 29.742,37 euro incl. btw verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.  

De werken kaderen in het meerjarenbeleidsplan van de gemeente voor de vernieuwing van de openbare 

verlichting.  

De vernieuwing van de openbare verlichting moet zorgen voor een lager energieverbruik.  

Eandis engageert zich voor de studie, de opmaak en de begeleiding. 

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

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

de terugverdientijd steeds gunstiger.  

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

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

noodzakelijk.  

Dit resulteert in een jaarlijks noodzakelijk budget van 440.000 euro inclusief btw voor vernieuwing van de 

openbare verlichting.  

De vernieuwing van de openbare verlichting zal in fasen gebeuren. De oudste armaturen en deze met het 

hoogste verbruik worden eerst aangepakt.  

Deze tweede fase omvat de volgende straten: het T. Toyeplein, de Mollenvangerstraat, de  Banhoutstraat en 

de Koutermanstraat in Zwevegem; de Kwadestraat in Heestert. 

8.  Goedkeuring opdracht met vaststelling wijze van gunnen voor het schilderen van de goten 

in de Klim Op - blok 100 en 500.  

In 2017 verhuisde het bijzonder onderwijs , de gemeenteschool De Klim Op naar de schoolgebouwen in de 

Stedestraat. Om het gebouw gebruiksklaar te maken voor deze specifieke doelgroep werden er binnenin 

enkele aanpassingen gedaan. Ook de buitenkant van de school werd al opgefrist. Er werd een nieuwe deur 

in de inkom geplaatst. Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor het schilderen van de 

goten in blok 100 en 500.  De dienst gebouwen raamt de werken op 14.000,00 euro excl. btw of 14.840,00 

euro incl. btw 6 % verlegd. Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij middel van een 

onderhandelingsprocedure.  

9.  Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor het leveren van 

schoolboeken voor het schooljaar 2018-2019 ten behoeve van de gemeentescholen te 

Zwevegem. 

Voor het schooljaar 2018-2019 dienen voor de gemeentescholen de nodige schoolboeken aangekocht te 

worden.  De raming voor de nodige aankopen bedraagt in totaal 96.440,06 euro BTW inclusief. 

Teneinde te voorzien in de nodige schoolboeken voor het schooljaar 2018-2019 ten behoeve van de 

gemeentescholen te Zwevegem dient hiervoor een overheidsopdracht te worden uitgeschreven. De 

leveranciers die worden aangeschreven dienen aangeduid te worden.  Teneinde efficiënt en uiteindelijk ook 

goedkoper te kunnen werken wordt voorgesteld zoals de laatste twee jaren enkel gespecialiseerde 

boekhandels aan te schrijven die de boeken van alle uitgeverijen kunnen leveren. 

De raming voor de nodige aankopen bedraagt in totaal 96.440,06 euro BTW inclusief, omvattende : 

 44.398,77 euro BTW inclusief voor gemeenteschool Kouter, Groene Kouter en Knokke; 
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 16.551,38 euro BTW inclusief voor gemeenteschool St-Denijs; 

 18.461,23 euro BTW inclusief voor gemeenteschool Heestert; 

 17.028,68 euro BTW inclusief voor gemeentelijke BO-school “De Klim-Op”. 

10.  Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen voor het aankopen van 

bureaustoelen ten behoeve van het gemeentebestuur Zwevegem. 

In diverse diensten van het gemeentebestuur is er nood aan nieuwe bureaustoelen ter vervanging van 

versleten of defecte bureaustoelen of stoelen die niet meer voldoen aan de huidige ergonomische normen. 

Er worden in totaal 55 bureaustoelen aangekocht.  De totale raming bedraagt 13.310 euro BTW inclusief.  

De aankoop zal gerealiseerd worden via het raamcontract (aankoopcentrale) van de Vlaamse Overheid. 

11.  Goedkeuring overeenkomst/investeringstoelage vzw KGTC voor vernieuwing 2 indoor 

tennisvelden. 

De vzw koninklijk gemeentelijk tenniscentrum Zwevegem heeft de gedeeltelijke vernieuwing van 2 indoor 

tennisvelden zelf gecoördineerd en grotendeels zelf gefinancierd. De totale raming van de werken bedraagt 

74.775 euro exclusief btw. Voor het verkrijgen van een subsidie wil vzw KGTZ een overeenkomst afsluiten 

met de gemeente. Via deze overeenkomst wordt een subsidie van 20.000 euro toegekend, te betalen op 

basis van voorgelegde facturen. Bij een volgende budgetwijziging kan een extra bedrag van 20.000 euro 

voorzien worden. De kostprijs van de vernieuwing was namelijk hoger dan initieel was gedacht omdat de 

ondergrond verzakt is en er extra werkzaamheden noodzakelijk waren. 

12.  Wijziging van bijlage 16 van het arbeidsreglement: "Reglement betreffende de 

deontologische code". 

Het arbeidsreglement bevat een bijlage met een reglement betreffende de deontologische code. We streven 

naar een integriteitsbeleid, waarbij iedere medewerker correct en betrouwbaar handelt. We vermijden elke 

schijn van partijdigheid of willekeur. We handelen in overeenstemming met de waarden en de normen van 

het lokaal bestuur en houden rekening met de rechten en de belangen van iedereen. Integriteit gaat om het 

correct omgaan met middelen en mensen door alle medewerkers in elke situatie. 

Medewerkers komen soms in gevoelige situaties terecht. Dit zijn situaties waarbij we kunnen twijfelen: wat 

wordt er van ons verwacht? Wat is in deze situatie correct? We willen erop inzetten om iedereen op een 

correcte manier met dergelijke situaties te leren omgaan. Daarom deze aangepaste deontologische code: 

een verzameling van afspraken en gedragsregels die ons duidelijkheid geven over wat kan en wat niet kan. 

Om dit te kunnen uitvoeren, is nog de goedkeuring van de OCMW-raad en van de Gemeenteraad nodig.  

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 28 mei 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 

  


