
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 JUNI 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. 

 

 

OPENBARE ZITTING

* Kennisname verslag adviesraad. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag van de plenaire vergadering van de adviesraad voor 

groen en bebloeming in zitting van 8 mei 2018. 

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

Juridische grond 

-  OCMW-decreet artikel 174 §2 waarbij de gemeenteraad binnen vijftig dagen na zending zijn opmerkingen 

over de vastgestelde jaarrekening van het OCMW kan overmaken aan de provinciegouverneur. 

-  Besluit van de OCMW-raad van 13 december 2016 betreffende goedkeuring actualisatie 

meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van het OCMW Zwevegem. 

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

2019 aanpassing 1 van het OCMW. 

- Besluit van de OCMW-raad in zitting van 13 december 2016 houdende goedkeuring van het budget OCMW 

2017. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 19 december 2016 houdende kennisname van het budget 

OCMW 2017. 



-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 9 mei 2017 houdende goedkeuring actualisatie 

meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2017-2019. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2017 houdende goedkeuring van het 

meerjarenbeleidsplan 2017-2019 aanpassing 1 van het OCMW. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 9 mei 2017 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 1 boekjaar 

2017 van het OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 22 mei 2017 houdende kennisname van budgetwijziging nr. 1 

OCMW 2017. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 12 december 2017 houdende goedkeuring actualisatie 

meerjarenbeleidsplan voor de jaren 2017-2020. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017 houdende goedkeuring van het 

meerjarenbeleidsplan 2017-2020 aanpassing 2 van het OCMW. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 12 december 2017 houdende goedkeuring budgetwijziging nr. 2 

boekjaar 2017 van het OCMW. 

-  Besluit van de gemeenteraad in zitting van 18 december 2017 houdende kennisname van budgetwijziging 

nr. 2 OCMW 2017. 

-  Besluit van de OCMW-raad in zitting van 12 juni 2018 houdende vaststelling van de rekening 2017 OCMW. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 2017 OCMW Zwevegem. 

Motivering 

Een afschrift van de vastgestelde jaarrekening wordt bezorgd aan de gemeenteraad, die binnen vijftig dagen 

na zending, zijn opmerkingen ter kennis kan brengen van de provinciegouverneur. 

Op 7 mei 2018 werd tijdens een commissievergadering toelichting gegeven aan de raadsleden van OCMW 

en gemeente over de rekening 2017 OCMW. 

Gehoord mevr. OCMW-voorzitter Katrien Defoirdt. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt akte van de voorgelegde jaarrekening, doelstellingenrealisatie en jaarverslag 

boekjaar 2017 van het OCMW. Er worden geen opmerkingen geformuleerd ten aanzien van de 

provinciegouverneur. 

Artikel 2   

De jaarrekening 2017 van het OCMW Zwevegem sluit af met het volgende resultaat op kasbasis: 

 

 
R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 BW 2017-2 

    
  

 I. Exploitatiebudget 875.389,20 716.628,03 1.040.065,26 1.200.769,76 625.237,16 

A. Uitgaven 10.853.344,68 10.824.112,78 11.858.510,20 12.226.980,06 12.553.276,46 

B. Ontvangsten 11.728.733,88 11.540.740,81 12.898.575,46 13.427.749,82 13.178.513,62 

    
  

 II. Investeringsbudget -2.515.627,75 658.958,68 -7.607.398,86 -6.741.634,64 -6.950.851,00 

A. Uitgaven 3.043.495,63 6.826.613,63 7.786.788,41 7.238.219,64 7.458.373,75 

B. Ontvangsten 527.867,88 7.485.572,31 179.389,55 496.585,00 507.522,75 

    
  

 III. Andere -840.620,08 -844.664,63 -818.589,21 6.159.288,29 6.157.928,29 

A. Uitgaven 849.248,96 844.664,63 818.589,21 842.071,71 842.071,71 

B. Ontvangsten 8.628,88 
  

7.001.360,00 7.000.000,00 



    
  

 IV. Budgettaire resultaat 

boekjaar -2.480.858,63 530.922,08 -7.385.922,81 618.423,41 -167.685,55 

    
  

 V. Gecumul. budgettaire 
result. vorig boekjaar 

10.665.362,3
5 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.329.502,99 

    
  

 VI. Gecumuleerde 
budgettaire resultaat 8.184.503,72 8.715.425,80 1.329.502,99 1.947.926,40 1.161.817,44 

    
  

 VII. Bestemde gelden 3.263.299,58 812.075,15 839.947,78 839.947,78 
 

    
  

 VIII. Resultaat op kasbasis 4.921.204,14 7.903.350,65 489.555,21 1.107.978,62 1.161.817,44 

 

 

De autofinancieringsmarge in rekening 2017 bedraagt 358.698,05 euro. 

 

2.  Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van cvba Zefier op 28 juni 2018. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en latere wijzigingen. 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

Verwijzingsdocumenten 

Aangetekend schrijven van cvba Zefier op datum van 3 mei 2018 met uitnodiging tot de buitengewone 

algemene vergadering op donderdag 28 juni 2018 om 12.30 uur in ‘De Montil’, Moortelstraat 8 te Affligem. 

Motivering 

Op donderdag 28 juni 2018 om 12u30 te Affligem vindt de buitengewone algemene vergadering van cvba 

Zefier plaats. De agenda ziet eruit als volgt: 

1  Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 

december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het 

Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening 

in het Antwerpse DV; 



7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 

13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-

Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in 

West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Zefier op donderdag 28 juni 2018 om 12.30 

uur wordt goedgekeurd:  

1  Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over het boekjaar afgesloten op 31 

december 2017; 

2. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van Gaselwest DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

3. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de gemeenten van 

Gaselwest DV; 

4. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten 

op 31 december 2017; 

5. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening in het 

Antwerpse DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

6. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsvereniging voor de Energievoorziening 

in het Antwerpse DV; 

7. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Fingem DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

8. Goedkeuring jaarrekening van Fingem DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

9. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Fingem DV; 

10. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van Finilek DV over 

het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

11. Goedkeuring jaarrekening van Finilek DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

12. Kwijting aan bestuurders en commissaris van Finilek DV; 



13. Kennisname jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris van de 

Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-Vlaanderen DV over het boekjaar 

afgesloten op 31 december 2017; 

14. Goedkeuring jaarrekening van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in West- en Oost-

Vlaanderen DV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2017; 

15. Kwijting aan bestuurders en commissaris van de Financieringsintercommunale voor Investeringen in 

West- en Oost-Vlaanderen DV; 

16. Volmacht met betrekking tot de uitvoering van de genomen beslissingen. 

Artikel 2 

De heer Rollez Johan, Deerlijkstraat 103 te 8550 Zwevegem wordt aangeduid als volmachthouder van de 

gemeente Zwevegem om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering van de cvba Zefier op 28 

juni 2018. 

Artikel 3 

Voornoemde volmachthouder kan met name in naam en voor rekening van de gemeente Zwevegem:  

- deelnemen aan alle beraadslagingen van de algemene vergadering, stemmen over de agendapunten, 

amendementen aannemen of verwerpen, en amendementen indienen; 

- verklaren (i) afstand te doen van de toepasselijke bijeenroepingsformaliteiten en –termijnen, (ii) afstand 

te doen van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen van de besluiten van de algemene 

vergadering wegens een eventueel vormgebrek en (iii) bereid te zijn om over de agenda van de 

algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen; 

- te dien einde, alle processen-verbaal, aanwezigheidslijsten, overeenkomsten, aktes, registers, 

volmachten, kennisgevingen, brieven, memoranda, verklaringen, certificaten en alle overige documenten 

die nodig of nuttig zouden zijn met betrekking tot de algemene vergadering, goedkeuren, ondertekenen 

en uitvoeren, op de wijze die de (plaatsvervangende) volmachthouder geschikt acht; en 

- in het algemeen, alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van deze volmacht. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan cvba Zefier, Ravensteingalerij 4 bus 2 te 1000 

Brussel. 

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. 

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 november 2017 betreffende principiële beslissing tot aankoop van 

gronden voor openbaar nut, gelegen nabij de Brouwerijstraat te Otegem, aan de Consoorten Reynaert. 

Verwijzingsdocumenten 

- Ontwerpakte inzake aankoop van onroerend goed door de gemeente ZWEVEGEM, opgemaakt door 

Meester Bernard DENYS, Notaris te Avelgem, die zijn ambt uitoefent in de BV BVBA “Denys-Libert”, 

geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133.  

- Akte pachtverzaking verleden voor Meester Bernard DENYS op 8 mei 2018. 

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

- Plannetje met aanduiding aan te kopen onroerende goederen. 



- Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 22 april 2018. 

- Machtiging van de Vrederechter van het Tweede Kanton Kortrijk tot verkoop van het onroerend goed d.d. 

21 juni 2018. 

Advies  

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

Motivering 

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

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

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

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

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

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

Deze kadastrale percelen zijn aangeduid op het hierbij gevoegd plannetje. 

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

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

volgens het hierbij gevoegd plannetje uit het gewestplan. 

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

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

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

stedenbouwkundige voorschriften. 

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

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

om de gronden pachtvrij te verkopen. 

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

treffen met de pachters. 

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

hetzij duizend negenhonderd zeventien euro achtendertig cent (1.917,38 euro) in totaal. 

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

laste zal nemen. 

Hiervoor werd de akte met betrekking tot de pachtverzaking verleden voor Meester Bernard DENYS op 8 mei 

2018. 

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

De percelen zijn grotendeels weiland en deels akkerland. 

Over het zuidelijke deel passeert een hoogspanningsleiding. 

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

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

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

van een speelbos in Otegem. 

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

prioritair als actiepunt op het lijstje van de dorpsraad Otegem. 

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

meegedeeld werd dat : 

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

gelet op de erfdienstbaarheden. 



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

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

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

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

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

107.000,00 euro. 

De ontwerpakte inzake aankoop van onroerende goederen door de Gemeente ZWEVEGEM aan de 

Consoorten REYNAERT werd opgemaakt door Meester Bernard DENYS, Notaris te AVELGEM, die zijn ambt 

uitoefent in de BV BVBA “Denys-Libert”, geassocieerde notarissen, met maatschappelijke zetel te 8580 

Avelgem, Oudenaardsesteenweg 133, waarbij de hierna volgende overeenkomst werd vastgelegd tussen : 

ENERZIJDS 

1/a- Mevrouw VANLERBERGHE Jeanne Regina Maria, weduwe van de heer Paul Reynaert, wonende te 8570 

Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 89. 

Alhier vertegenwoordigd door haar bewindvoerder Meester Greet Coucke, advocaat kantoor houdend te 

8570 Anzegem (Vichte), Kerkdreef 18, aangesteld bij beschikking van de vrederechter van het tweede 

kanton Kortrijk, Christophe Robbe de dato vier en twintig oktober tweeduizend zeventien, waarvoor een 

bijzondere machtiging van de Vrederechter van het Tweede Kanton Kortrijk tot verkoop van het onroerend 

goed werd bekomen op 21 juni 2018. 

b-Mejuffrouw REYNAERT Angélique Martha Remi, wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 124. 

c-Heer REYNAERT Marc Albert Remi, echtgenoot van Mevrouw Nuttens Christine, wonende te 8570 

Anzegem, Waregemstraat 24. 

d-Heer REYNAERT Ignace Christian Marcel, echtgenoot van Mevrouw Parmentier Marijke, wonende te 8540 

Deerlijk, Kerkstraat 164. 

e-Heer REYNAERT Bernard Remi Joseph, echtgenoot van Mevrouw Mekeirele Lutgarde, wonende te 8300 

Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 13 bus 21. 

f-Mevrouw REYNAERT Nicole Anne Marie, echtgenote van de Heer Destrooper Pierre, wonende te 8540 

Deerlijk, Vlasstraat 2. 

g-Mevrouw REYNAERT Martine Marie, echtgenote van de Heer De Blende Christian, wonende te 1602 Sint-

Pieters-Leeuw, Konijnestraat 134. 

h-Mevrouw REYNAERT Françoise Angélique Jozefa, echtgenote van de Heer Lahousse Miguel, wonende te 

9080 Lochristi (Beervelde), Molenberglaan 42. 

i-Heer REYNAERT Philippe Albert, echtgenoot van Mevrouw Raemaekers Maria, wonende te 3360 Bierbeek, 

Kwakkelbosstraat 32,  

zijnde “de verkopende partij” 

EN  

ANDERZIJDS 

De Gemeente ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem (in het ‘Gemeentepunt’), 

Blokkestraat 29 bus 1, met nationaal nummer 207.484.582, vertegenwoordigd door de heer Marc 

DOUTRELUINGNE, Burgemeester, en de heer Jan VANLANGENHOVE, Algemeen Directeur, beiden in hun 

gezegde hoedanigheid handelend krachtens artikel 182 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zijnde 

“de kopende partij”, van de volgende onroerende goederen : 

Gemeente ZWEVEGEM – 3de afdeling OTEGEM 

Drie percelen grond, gelegen aan de Brouwerijstraat, ter plaatse genaamd Pontstraat conform uittreksel uit 

de kadastrale legger onder Sectie B, nummers 0240A P0000, 0241B P0000 en 0242B P0000, samen groot 

één hectare drie en vijftig are negen en dertig centiare (1ha 53a 39ca), waarbij de verkopende partij hoger 

vermelde onroerende goederen verkoopt tegen de opgenomen voorwaarden, gebruik en lasten aan de 



kopende partij voor de prijs van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO EN NUL CENT (107.000,00 EUR) te 

betalen door de gemeente Zwevegem aan de verkopende partij, zijnde de Consoorten REYNAERT.  

De aankoop door de gemeente van de onroerende goederen geschiedt om reden van openbaar nut en meer 

in het bijzonder voor de realisatie van een speelbos, gelegen nabij de Brouwerijstraat te OTEGEM. 

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

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

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

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

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

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

land- of tuinbouwzone is. 

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

Natuur en Bos op het plantgoed. 

De bodemattesten werden door OVAM afgeleverd op 22 april 2018. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 IE – BD 4.2 068000 220007 4.2.3.03 107.500,00 EUR 

 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De Gemeenteraad beslist over te gaan tot het aankopen van volgende onroerende goederen om reden van 

openbaar nut, zijnde: 

Gemeente ZWEVEGEM – 3de afdeling OTEGEM 

Drie percelen grond, gelegen aan de Brouwerijstraat, ter plaatse genaamd Pontstraat conform uittreksel uit 

de kadastrale legger onder Sectie B, nummers 0240A P0000, 0241B P0000 en 0242B P0000, samen groot 

één hectare drie en vijftig are negen en dertig centiare (1ha 53a 39ca), aan de Consoorten REYNAERT, meer 

bepaald :   

1/a- Mevrouw VANLERBERGHE Jeanne Regina Maria, weduwe van de heer Paul Reynaert, wonende te 8570 

Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 89. 

Alhier vertegenwoordigd door haar bewindvoerder Meester Greet Coucke, advocaat kantoor houdend te 

8570 Anzegem (Vichte), Kerkdreef 18, aangesteld bij beschikking van de vrederechter van het tweede 

kanton Kortrijk, Christophe Robbe de dato vier en twintig oktober tweeduizend zeventien, waarvoor een 

bijzondere machtiging van de Vrederechter van het Tweede Kanton Kortrijk tot verkoop van het onroerend 

goed werd bekomen op 21 juni 2018. 

b-Mejuffrouw REYNAERT Angélique Martha Remi, wonende te 8570 Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 124. 

c-Heer REYNAERT Marc Albert Remi, echtgenoot van Mevrouw Nuttens Christine, wonende te 8570 

Anzegem, Waregemstraat 24. 

d-Heer REYNAERT Ignace Christian Marcel, echtgenoot van Mevrouw Parmentier Marijke, wonende te 8540 

Deerlijk, Kerkstraat 164. 

e-Heer REYNAERT Bernard Remi Joseph, echtgenoot van Mevrouw Mekeirele Lutgarde, wonende te 8300 

Knokke-Heist, Antoine Bréartstraat 13 bus 21. 



f-Mevrouw REYNAERT Nicole Anne Marie, echtgenote van de Heer Destrooper Pierre, wonende te 8540 

Deerlijk, Vlasstraat 2. 

g-Mevrouw REYNAERT Martine Marie, echtgenote van de Heer De Blende Christian, wonende te 1602 Sint-

Pieters-Leeuw, Konijnestraat 134. 

h-Mevrouw REYNAERT Françoise Angélique Jozefa, echtgenote van de Heer Lahousse Miguel, wonende te 

9080 Lochristi (Beervelde), Molenberglaan 42. 

i-Heer REYNAERT Philippe Albert, echtgenoot van Mevrouw Raemaekers Maria, wonende te 3360 Bierbeek, 

Kwakkelbosstraat 32,  

zijnde “de verkopende partij”,  

voor de prijs van HONDERD EN ZEVEN DUIZEND EURO EN NUL CENT (107.000,00 EUR), te betalen door de 

gemeente Zwevegem aan de verkopende partij en onder de voorwaarden, gebruik en lasten opgenomen in 

de ontwerpakte, en vrij van pacht/gebruik zoals opgenomen in de akte met betrekking tot de pachtverzaking 

verleden voor Meester Bernard DENYS op 8 mei 2018.  

De Familie REYNAERT, zijnde ‘de verkopende partij’ neemt de prijzij ten bedrage van duizend negenhonderd 

zeventien euro achtendertig cent (1.917,38 €) in totaal ten haren laste. 

Artikel 2 

De voorgelegde ontwerpakte houdende aankoop van hoger vermelde onroerende goederen door de 

gemeente Zwevegem aan Mevrouw VANLERBERGHE Jeanne, Mejuffrouw REYNAERT Angélique, Heer 

REYNAERT Marc, Heer REYNAERT Ignace, Heer REYNAERT Bernard, Mevrouw REYNAERT Nicole, Mevrouw 

REYNAERT Martine, Mevrouw REYNAERT Françoise, Heer REYNAERT Philippe, waarbij de totale oppervlakte 

15.339 m² (1 ha 53 a 39 ca) bedraagt, wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

De aankoop door de gemeente Zwevegem geschiedt onder de voorwaarden, gebruik en lasten opgenomen 

in de ontwerpakte, waarbij alle kosten, rechten en erelonen van deze akte ten laste zijn van de kopende 

partij. 

Artikel 4 

De aankoop door de gemeente Zwevegem van de onroerende goederen geschiedt om reden van openbaar 

nut en meer in het bijzonder voor de realisatie van een speelbos te Otegem. 

Artikel 5 

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

– BD 4.2 van het budget 2018. 

Artikel 6  

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan mevrouw VANLERBERGHE Jeanne, wonende Beukenhofstraat 89 te 8570 ANZEGEM 

(VICHTE), mejuffrouw REYNAERT Angélique, wonende Beukenhofstraat 124 te 8570 ANZEGEM (VICHTE), de 

heer REYNAERT Marc, wonende Waregemstraat 24 te 8570 ANZEGEM, de heer REYNAERT Ignace, wonende 

Kerkstraat 164 te 8540 DEERLIJK, de heer REYNAERT Bernard, wonende Antoine Bréartstraat 13 bus 21 te 

8300 KNOKKE-HEIST, mevrouw REYNAERT Nicole, wonende Vlasstraat 2 te 8540 DEERLIJK,  mevrouw 

REYNAERT Martine, wonende Konijnestraat 134 te 1602 SINT-PIETERS-LEEUW,  mevrouw REYNAERT 

Françoise, wonende Molenberglaan 42 te 9080 LOCHRISTI (BEERVELDE), en de heer REYNAERT Philippe, 

wonende Kwakkelbosstraat 32 te 3360 BIERBEEK, alsook aan Geassocieerde notarissen Bernard DENYS & 

Evy LIBERT, Oudenaardsesteenweg 133 te 8580 AVELGEM, om na het verstrijken van de termijn voor 

schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de akte.  

4.  Goedkeuring wegenistracé bedrijventerrein De Pluim fase 2. 

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 27 februari 2018 werd door Leiedal een aanvraag ingediend met betrekking tot infrastructuurwerken 

voor de realisatie van de 2de fase van het bedrijventerrein ‘De Pluim’. 

Situering 

Leiedal ontwikkelt op vraag van de gemeente Zwevegem het grotendeels onbebouwde binnengebied van de 

gewestweg N391, Luipaardstraat, Hinnestraat en Harelbeekstraat. In dit binnengebied werd een oppervlakte 

van ca. 27 hectare, gelegen langsheen de gewestweg N391, genoemd ‘Bedrijventerrein Losschaert’, 

bestemd als deels ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’ en deels als ‘lokaal bedrijventerrein’ volgens het 

goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de afbakening van het stedelijk gebied Kortrijk d.d. 20 januari 

2006 en het goedgekeurd Ruimtelijk Uitvoeringsplan nr. 14.1 Losschaert d.d. 26 augustus 2010.  

Op 12 januari 2017 werd een stedenbouwkundige vergunning verleend voor de infrastructuurwerken op het 

bedrijventerrein ‘De Pluim’. Het betrof de eerste fase. Voorliggende aanvraag betreft de tweede fase van de 

infrastructuurwerken en de verkaveling van de atelierzone die zich tussen het bedrijventerrein en de nieuwe 

woonontwikkeling bevindt. In de tweede fase worden volgende infrastructuurwerken voorzien: 

 De aanleg van de ‘KMO-dreef’. De weg wordt aangelegd met een rijbreedte van 7 m en 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 met name 2 afzonderlijke rijstroken van 4,30 

m breed in cementbetonverharding. Tussenliggend is er een strook van 7 m voorzien voor 

waterinfiltratie. Langs beide zijden van de weg wordt een bomenrij in los verband voorzien.  

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

Beide fietspaden hebben een breedte van 1,75 m.  

Het rioleringsstelsel van de nieuwe infrastructuurwerken sluit aan op het rioleringsstelsel van de eerste fase. 

In de eerste fase werd reeds rekening gehouden met het totale project (fase 1 en 2). Fase 1 is bijgevolg 

voorzien op het aantakken van fase 2. Tijdens de studiefase werd veelvuldig overleg gepleegd met de dienst 

Publieke Ruimte van de gemeente Zwevegem en werd rekening gehouden met de geformuleerde 

opmerking. Het hemelwater wordt hoofdzakelijk afgevoerd in buizenstelsels aangezien de vele inritten op 

onzekere locaties, de rijwegen, fietspaden , zones voor nutsleidingen en bomenrijen baangrachten niet 

mogelijk maken. Tussen de zones A en C (lokaal bedrijventerrein) wordt wel gewerkt met een 5m-brede 

open gracht die beperkt infiltreren en verdampen mogelijk maakt. De gracht wordt aangesloten op het 

buizenstelsel. Het buizenstelsel takt aan op de bufferbekkens die langs de gewestweg aangelegd zijn. 

Ten zuiden van de ‘KMO-dreef’ wordt als overgang naar het woongebied een atelierzone voorzien. Het 

terrein wordt verkaveld in 7 kavels langs de ‘KMO-dreef’. Elke kavel wordt in 5 zones ingedeeld met name: 

 Zone voor aan het wonen verwante functies; 

 Atelierzone 

 Hoofd- en nevenvolume 

 Carports/autostaanplaatsen 

 Tuinzone 



De atelierzone moet hierbij ontsloten worden via de ‘KMO-dreef’ via het bedrijventerrein. De woningen 

kunnen langs de andere zijde ontsloten worden (via de woonontwikkeling). 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. De openbare wegenis, incl. riolering en het openbaar groen zal 

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

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

 Gunstig advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 2 mei 2018. 

 Op 4 april 2018 liet het Agentschap Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen weten dat hun advies niet vereist 

is. 

 Gunstig advies vanwege de dienst Groen, natuur en landschap van 12 april 2018. 

 Er werd geen advies ontvangen van de provincie West-Vlaanderen dienst waterlopen. 

 De aanvraag werd openbaar gemaakt van 5 april 2018 tot 4 mei 2018 volgens de regels vermeld in het 

uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige 

vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden geen bezwaarinschriften ingediend.  

Motivering 

Het verkavelingsplan (atelierzone) en de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein vormt een 

verdere stap in de ontwikkeling van het stedelijk project tussen de N391 en de kern van Zwevegem. 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 tot stand is gekomen vanuit een globale, 

stedenbouwkundige visie met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Het ontwerp is in overeenstemming met 

de voorschriften van het RUP en er werd afdoende rekening gehouden met de problematiek van 

waterbuffering en -afvoer en een goede verkeersafwikkeling. Het wegtracé en de inrichting van het 

openbaar domein gebeuren in uitvoering van het gemeentelijk RUP en sluiten aan op de eerste fase. 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 is de 

hinder voor de omgeving minimaal. Het technisch plan met de wegenis, riolering en groenaanleg werd 

opgesteld in overleg met de Dienst Publieke Ruimte. Zij hebben hierbij geen bijkomende opmerkingen.  

De plannen voor de ‘Pluim’ bevatten een duidelijke en sterke groenvisie die past in de totale omgeving van 

het Evolisproject. De groenaanleg en de plantenkeuze van De Pluim (fase 1 en 2) is doordacht en 

aanvaardbaar. De nog te vellen bomen in fase 2, namelijk 6 exemplaren, worden ruim gecompenseerd door 

de parkeerdreven. Deze oudere resterende bomen mogen bijgevolg geveld worden. Het oude kruisbeeld kan 

als religieus relict en lokaal erfgoed geïntegreerd worden in de groenzone, kant Guldensporenpad. Uit 

bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is (of kan gebracht worden mits het 

opleggen van de nodige voorwaarden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke 

ordening en met zijn onmiddellijke omgeving. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de omgevingsvergunningsaanvraag ‘Infrastructuurwerken 

Bedrijventerrein De Pluim - Fase 2’ op naam van LEIEDAL wordt goedgekeurd. 

Artikel 2  



Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 

omgevingsvergunningsaanvraag op naam van Leiedal conform de vigerende wetgeving inzake ruimtelijke 

ordening.  

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.  

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. 

- KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten voor de 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 uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en later 

wijzigingen.  

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

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

betreffende het bestuurlijk toezicht.  

- Het burgemeestersconvenant dat door de gemeente Zwevegem werd ondertekend op 18 oktober 2013. 

- De bespreking op het intergemeentelijk overleg rond het burgemeestersconvenant d.d. 1 maart 2018 en 3 

mei 2018.  

Verwijzingsdocumenten 

- Schrijven Leiedal d.d. 18 mei 2018. 

- 20180518 Opdrachtdocumenten – Fotovoltaïsche_zonnepanelen. 

Situering 

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

te besparen. Openbare besturen dienen hierin het voorbeeld te geven en 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.  

Motivering 

Het is belangrijk om zoveel mogelijk burgers en bedrijven te betrekken bij de energietransitie. Soms hebben 

ze de middelen, maar niet de mogelijkheid om zonnepanelen te leggen (of vice versa). Daarom wenst het 

OCMW en de gemeente Zwevegem via een overheidsopdracht, met Leiedal als aankoopcentrale, een 

dienstverlener te selecteren die instaat voor het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploiteren van 

zonnepanelen op gebouwen van het OCMW en de gemeente Zwevegem. De middelen voor deze investering 

moeten prioritair opgehaald worden binnen de gemeente Zwevegem. De dienstverlener wordt vergoed per 



kWh groene stroom die geproduceerd wordt. Deze aanpak is geïnspireerd op een opdracht die de gemeente 

Kuurne in 2017 gunde aan een burgercoöperatie. De procedure wordt doorlopen in 2018 teneinde vanaf 1 

januari 2019 gebouwen te kunnen aanreiken aan de geselecteerde dienstverlener waarop zonnepanelen 

kunnen geplaatst worden. Dit aanreiken van de gebouwen kan gedurende 6 jaar. De uitbating van de 

zonnepanelen duurt 20 jaar vanaf de ingebruikname van de installatie. De opdracht vereist op vandaag geen 

lijst van gebouwen waarop zonnepanelen zullen geplaatst worden.  

Via een ‘non-exclusiviteit’ passage in het opdrachtdocument is het deelnemende lokale bestuur niet verplicht 

om na gunning van de opdracht effectief gebouwen aan te leveren om via deze dienstverlener van 

zonnepanelen te voorzien. Het lokaal bestuur kan nog steeds beslissen om geen zonnepanelen te plaatsen, 

zelf de zonnepanelen te plaatsen of andere formules te hanteren. Voor alle deelnemende openbare besturen 

wordt gezamenlijk, op basis van een gelijk opdrachtdocument, een procedure conform de wetgeving op 

overheidsopdrachten uitgeschreven. Gemeente Zwevegem zal hierbij 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. 

Financiële gevolgen 

De coördinatie van deze opdracht en het begeleiden van de procedure zal kosteloos gebeuren door de 

Intercommunale Leiedal vanuit het Europees gesubsidieerd project Biseps.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het opdrachtdocument voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 

“het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar van fotovoltaïsche panelen op gebouwen in 

eigendom van de OCMW en gemeente Zwevegem” goed.  

Artikel 2 

De gemeenteraad keurt de aanduiding voor deze opdracht van de Intercommunale Leiedal, President 

Kennedypark 10, 8500 Kortrijk als aankoopcentrale zoals bepaald in artikel 2, 6° juncto artikel 47 van de wet 

van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten goed.  

Artikel 3 

De gemeenteraad aanvaardt het mandaat zoals verstrekt in OCMW-raadszitting van 12 juni 2018, en treedt 

in deze ook op voor OCMW Zwevegem. 

Artikel 4 

De gemeente Zwevegem duidt mevrouw Bouttens Cleo, technisch deskundige gebouwen, aan als 

contactpersoon en aanspreekpunt voor deze opdracht na gunning. 

Artikel 5 

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te 8500 Kortrijk, wordt in kennis gesteld van dit besluit.   

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. 

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 wegen en aanhorigheden te Zwevegem 2014-2017. 

- 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 wegen en aanhorigheden 2014-2017, zijnde Antea Group, Eugène Bekaertlaan 61 te 8790 Waregem 

tegen een ereloon van 3,32 % van de kostprijs, 0,12 % voor de veiligheidscoördinator fase ontwerp en 

0,11 % voor de veiligheidscoördinator fase uitvoering. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerpbundel houdende plannen, bestek 227.315-10, toelichting der werken en raming voor trage wegen 

2018. 

Motivering  

Voor deze opdracht werd door Antea Group, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur, bestek 

nummer 227.315-10 opgemaakt met een totale raming van 106.472,50 euro excl. btw of 128.831,73 euro 

incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2018 IE-BD 7.1 020000 224007 AC 7.1.1.03 128.831,73 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud en heraanleg 

van trage wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018, bestek nr. 227.315-10, opgemaakt door 

Antea Group met een totale raming van 106.472,50 euro excl. btw of 128.831,73 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 



Deze opdracht wordt gegund bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 7.1 – BI 020000 – AR 224007 – AC 

7.1.1.03 van het budget 2018. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

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

op diverse locaties in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 23 april 2018 betreffende goedkeuring opdracht voor het vernieuwen 

(verledding fase 1) van openbare verlichting op diverse locaties in Zwevegem en deelgemeenten 

(Bellegemstraat, landelijke straten in Heestert, verschillende straten in Moen, Heestert en Otegem) voor een 

totaal bedrag van 229.259,81 euro excl. btw of 277.404,37 euro incl. btw verlegd ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/GV-HV – 315237 van 29 maart 2018 waarbij Eandis de beschrijving 

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

verschillende straten in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 18.201,05 euro excl. btw verlegd ten laste 

van de gemeente Zwevegem. 

- Schrijven van Eandis met referte S&A/FC/KF – 318403 van 17 mei 2018 waarbij Eandis de beschrijving en 

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

Kwadestraat in Heestert, voor een totaal bedrag van 6.379,42 euro excl. btw verlegd ten laste van de 

gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

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

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

OV-beleid uit te voeren in overeenstemming met het regiomasterplan. Dit kadert in de zorg om de 

toenemende energiekosten en de groeiende maatschappelijke bezorgdheid rond energieverbruik. Eandis 

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

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

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

terugverdientijd steeds gunstiger. Uit de inventaris blijkt dat van onze 5400 verlichtingstoestellen er meer 

dan 60% ouder is dan 15 jaar. In functie van de ECO-doelstelling en de CO²-reductie is een ritme van 

vernieuwing van 6 % per jaar noodzakelijk. Dit resulteert in een jaarlijkse noodzakelijk budget van € 

440.000 inclusief btw voor vernieuwing van de openbare verlichting. Dit budget is opgenomen in het 

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

vervangen. Dit dossier wordt per jaar in verschillende fases opgemaakt en uitgevoerd. Deze tweede fase 

omvat de volgende straten :  

Dossier 315237 : T. Toyeplein, Mollenvangerstraat, Banhoutstraat, Koutermanstraat in Zwevegem 



Dossier 318403 : Kwadestraat in Heestert 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 020000 225007 AC 4.3.2.01 29.742,37 euro 

Detail 

Dossier 315237 Verschillende straten in Zwevegem 

 

18.201,05 euro 

Dossier 318403 Kwadestraat 

 

6.379,42 euro 

    Totaal excl. btw 24.580,47 euro 

    Btw verlegd 5.161,90 euro 

    Totaal incl. btw 29.742,37 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vernieuwen (verledding fase 2) van openbare 

verlichting op diverse locaties 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. 

Artikel 2 

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

van het budget 2018.  

Artikel 3 

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

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

in de Klim Op - blok 100 en 500.  

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 betreffende 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-cbo-18-07 en raming, opgemaakt door dienst gebouwen. 

Motivering  

In 2017 verhuisde het bijzonder onderwijs naar de schoolgebouwen in de Stedestraat. Om het gebouw 

gebruiksklaar te maken voor deze specifieke doelgroep werden er binnenin enkele aanpassingen gedaan. De 

buitenkant van de school werd ook reeds opgefrist, zo werd er een nieuwe deur in de inkom geplaatst. In 

een verder verloop hiervan dienen ook de goten in de gemeenteschool Klim Op – blok 100 en 500 

geschilderd te worden. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen opdrachtdocumenten pr-cbo-18-

07 opgemaakt met een totale raming van 14.000,00 euro excl. btw of 14.840,00 euro incl. btw 6 % verlegd, 

waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

6% btw verlegd 

2018 IE-BD6.2 080100 221007 AC6.2.2.04 14.840,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het schilderen van goten in de gemeenteschool de Klim 

Op, blok 100 en 500, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-18-07, opgemaakt door publieke ruimte dienst 

gebouwen met een totale raming van 14.000,00 euro excl. btw of 14.840,00 euro incl. 6 % btw verlegd. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD6.2 – BI 080100 – AR 221007 – 

AC6.2.2.04 van het budget 2018. 

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. 

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  

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. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming  

2018 080001 601005 44.398,77 euro BTW incl. 

2018 080002 601005 16.551,38 euro BTW incl. 

2018 080003 601005 18.461,23 euro BTW incl. 

2018 080100 601005 17.028,68 euro BTW incl. 

TOTAAL   96.440,06 euro BTW incl. 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren van schoolboeken voor het schooljaar 2018-

2019 ten behoeve van de gemeentescholen te Zwevegem met een totale raming van 96.440,06 euro BTW 

inclusief omvattende : 

 44.398,77 euro BTW inclusief voor gemeenteschool Kouter, Groene Kouter en Knokke; 

 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”. 

Artikel 2 

Deze 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 080001-080002-080003-080100/601005 van 

het budget 2018.  

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

bureaustoelen ten behoeve van het gemeentebestuur Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

-  De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 

2006 en latere wijzigingen. 

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

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

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

wijzigingen. 

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

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

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

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

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

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

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

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

 Opdrachtdocumenten raamovereenkomst Vlaamse Overheid. 

 Gunningsbeslissing/verslag Vlaamse Overheid. 

Motivering  

In diverse diensten van het gemeentebestuur is er nood aan nieuwe bureaustoelen.  Diverse diensten 

beschikken over oude bureaustoelen die versleten, defect zijn of niet meer voldoen aan de huidige 

ergonomische normen.  We werden hier trouwens ook op gewezen door de dienst IDEWE tijdens een 

controle. Voor de aankoop van een degelijke ergonomische bureaustoel kunnen we intekenen op het 

raamcontract van de Vlaamse Overheid, Agentschap Facilitair Bedrijf, Afdeling Aankoopcentrale & 

Overheidsopdrachten, ref. 2016/HFB/00/32104, Perceel 1. De weerhouden bureaustoel werd in verschillende 

gemeentediensten getest tot algemene tevredenheid.  De raming per bureaustoel bedraagt 200 euro BTW 

exclusief of 242 euro BTW inclusief. 

Overzicht aan te kopen bureaustoelen: 

Dienst Aantal 

Cluster Ruimte & Omgeving (Milieu en Stedenbouw) 10 

Cluster Mens (Burgerzaken)   4 

Cluster Vrije Tijd (Jeugd en Sport)   6 

Cluster Personeel & Organisatie (Personeelsdienst en Preventiedienst)   3 

Bibliotheek 18 

Gemeentescholen 14 



TOTAAL 55 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Raming  

2018 IE-OB 011001 240000 4.600 euro BTW excl. of 5.566 euro 

BTW incl. 

2018 IE-OB 070301 240000 3.600 euro BTW excl. of 4.356 euro 

BTW incl. 

2018 IE-OB 080000 240000 2.800 euro BTW excl. of 3.388 euro 

BTW incl. 

TOTAAL    11.000 euro BTW excl. of 13.310 euro 

BTW incl. 

Gunningsprocedure 

Aankoopcentrale (raamcontract) Vlaamse Overheid. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het aankopen van 55 bureaustoelen ten behoeve van het 

gemeentebestuur Zwevegem met een totale raming van 11.000 euro BTW exclusief of 13.310 euro BTW 

inclusief, als volgt onderverdeeld: 

 Cluster Ruimte & Omgeving, Mens, Vrije Tijd, Personeel & Organisatie (23 bureaustoelen):  4.600 euro 

BTW exclusief of 5.566 euro BTW inclusief; 

 Bibliotheek (18 bureaustoelen):  3.600 euro BTW exclusief of 4.356 euro BTW inclusief; 

 Gemeentescholen (14 bureaustoelen):  2.800 euro BTW exclusief of 3.388 euro BTW inclusief. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden via de aankoopcentrale Vlaamse Overheid, Afdeling Aankoopcentrale & 

Overheidsopdrachten, ref. 2016/HFB/00/32104, Perceel 1.   

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB 011001-070301-080000/240000 van 

het budget 2018. 

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

tennisvelden. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikels 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende goedkeuring budget 2018 gemeente 

Zwevegem en toegevoegde lijst niet-verplichte toelagen. 

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

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

comptabiliteit. 

Verwijzingsdocumenten 



Overeenkomst (bijlage 2018-23) betreffende de toelating tot het vernieuwen van de ondergrond en toplaag 

van 2 indoor tennisvelden tenniscentrum Zwevegem met toekenning van bijzondere investeringstoelagen. 

Situering 

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

tennisvelden zelf gecoördineerd en grotendeels zelf gefinancierd. Zij wensen hiervoor met de gemeente een 

overeenkomst af te sluiten waarin de toelage van de gemeente wordt gespecifieerd. 

Motivering 

In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeente zal tussenkomen op basis van voorgelegde, reeds door 

de vzw KGTC Zwevegem betaalde facturen. Er is 20.000 euro voorzien in het budget 2018. Een bijkomende 

20.000 euro kan eventueel voorzien worden in een eerstvolgende budgetwijziging. De kostprijs is veel hoger 

dan initieel gedacht omdat de ondergrond verzakt is en er extra werkzaamheden vereist zijn.  

Advies 

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Toelage 

2018 IE-OB 074005 664200 20.000,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

De gemeenteraad neemt kennis van de vernieuwingswerken aan de twee indoor tennisvelden, 

gecoördineerd en gedeeltelijk gefinancierd door vzw KGTC Zwevegem. 

Artikel 2 

Met het oog op het verkrijgen van een subsidie wordt de overeenkomst (bijlage 2018-23) af te sluiten 

tussen de gemeente Zwevegem en vzw KGTC Zwevegem goedgekeurd.  

Artikel 3 

De vzw koninklijk gemeentelijk tenniscentrum Zwevegem krijgt een investeringstoelage van 20.000 euro na 

voorlegging van de door de vzw betaalde facturen. 

Artikel 4  

Het bedrag van 20.000 euro is voorzien in het budget 2018 onder budgetsleutel IE-OB/BI074005, 

AR664200. 

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

deontologische code". 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

Juridische grond 

-  Arbeidsreglementenwet dd. 18 december 2002 betreffende wijziging van de wet van 8 april 1965 tot 

instelling van de arbeidsreglementen. 

-  Omzendbrief dd. 13 juni 2003 betreffende de invoering van arbeidsreglementen bij de Vlaamse 

Overheidswerkgevers. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106969
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106969


-  Besluit van de gemeenteraad van 30 oktober 2006, en zijn latere wijzigingen, betreffende de goedkeuring 

van het arbeidsreglement. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Bijlage m.b.t. de deontologische code (bijlage 2018-24). 

-  Verslag Hoog Overlegcomité dd. 28 maart 2018. 

Motivering 

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 normen van het 

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

omgaan met middelen en mensen door alle medewerker 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 de leren omgaan. Daarom deze aangepaste deontologische code: een verzameling van afspraken 

en gedragsregels die ons duidelijkheid geven over wat kan en wat niet kan.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De nieuwe versie van bijlage 16 van het arbeidsreglement, reglement betreffende de deontologische code  

(bijlage 2018-24), wordt goedgekeurd.  

Artikel 2 

De wijzigingen aan het arbeidsreglement treden op datum van 1 juli 2018 in werking. 

Artikel 3 

Een afschrift van onderhavige beslissing wordt voor toezicht toegestuurd naar de Provinciegouverneur.  

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 28 mei 2018 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 

 

BESLOTEN ZITTING 

14.  Aanstelling van een intergemeentelijke GAS-vaststeller. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 en 43. 

Juridische grond 

- Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, art. 21 §1 1°. 

- Koninklijk Besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, 

aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot 

vaststelling van de inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke 

administratieve sanctie. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 oktober 2015 betreffende 

princiepsbeslissing omtrent de invoering van gemeentelijke administratieve sancties. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106971
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/106971


- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende Goedkeuring Algemene Politieverordening 

(APV) en latere wijzigingen. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 betreffende advies met betrekking tot plaatsen 

camera’s door afvalintercommunale op niet- besloten plaatsen. 

- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende aanstelling van intergemeentelijke GAS-

vaststellers. 

Verwijzingsdocumenten 

Brevet naar aanleiding van het volgen van een opleiding ‘Vaststeller GAS’. 

Motivering 

Sinds 2015 zijn de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd in Zwevegem. Overtredingen kunnen 

tot op heden worden vastgesteld door politiediensten en gemeentelijke ambtenaren. Personeelsleden van 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden hadden tot nog toe deze bevoegdheid niet. In het kader van 

het project met betrekking tot het plaatsen van verplaatsbare camera’s op hotspots voor zwerfvuil en 

sluikstort en kleine vormen van overlast op het grondgebied van de gemeente – in samenwerking met IMOG 

– zullen personeelsleden van IMOG de vaststellingen doen op grondgebied van de gemeente Zwevegem. 

Hiertoe werd bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2017 twee intergemeentelijke vaststellers 

aangesteld. IMOG heeft haar dienst uitgebreid met een nieuw personeelslid, Els Verhaest, die voldoet aan de 

voorwaarden om aangesteld te worden als GAS-vaststeller. Els Verhaest volgde de opleiding van GAS-

vaststeller en was hiervoor geslaagd. Zij kan door de gemeente aangesteld worden als intergemeentelijke 

vaststeller bevoegd tot het vaststellen van afvalgerelateerde vormen van overlast. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Mevr. Els Verhaest wordt aangesteld als intergemeentelijke GAS-vaststeller in de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

De intergemeentelijke GAS-vaststeller is bevoegd tot het vaststellen van afvalgerelateerde vormen van 

overlast die een overtreding inhouden vervat in de algemene politieverordening. 

15.  Aanstelling van gemeentelijke omgevingsambtenaar. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en wijzigingen 

- Besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen. 

Situering 

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. De omgevingsvergunning verenigt en 

vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Alle 

aspecten die bij één project horen worden verenigd in één vergunningsaanvraag, ingediend bij één loket, 

waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd. Dit resulteert in één vergunning, 

de omgevingsvergunning. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen 

worden momenteel behandeld door de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar en de deskundige 



ruimtelijke ordening en stedenbouw Els Reynaert. De milieuaanvragen worden momenteel behandeld door 

de milieuambtenaar Lies Loosvelt. 

Motivering 

In functie van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning wordt de functie van ‘Gemeentelijke 

Omgevingsambtenaar (GOA)’ in het leven geroepen. De huidige stedenbouwkundige ambtenaar wordt 

automatisch als gemeentelijke omgevingsambtenaar aangesteld. Het is echter noodzakelijk om bijkomende 

GOA’s aan te stellen. Op basis van het omgevingsvergunningsdecreet moet elke gemeente ervoor zorgen dat 

de aangestelde ambtenaren gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu 

verenigen. De gemeenteraad is bevoegd om de omgevingsambtenaren aan te stellen. Er wordt voorgesteld 

om Els Reynaert aan te stellen als gemeentelijke omgevingsambtenaar voor de gemeente Zwevegem. Els 

Reynaert is sedert 1 juni 2011 in dienst bij de gemeente Zwevegem als projectverantwoordelijke lokaal 

woonbeleid en deskundige stedenbouw en ruimtelijke ordening. Zij heeft sinds haar aanstelling het 

adviseren van stedenbouwkundige aanvragen als één van haar hoofdtaken en beschikt dus over meer dan 

twee jaar relevant aantoonbare werkervaring. Met de aanstelling van Els Reynaert beschikt de gemeente 

Zwevegem over drie volwaardige gemeentelijke omgevingsambtenaren die allen voldoen aan de geldende 

aanwijzings- en diplomavoorwaarden. Het geheel van omgevingsambtenaren garandeert de aanwezigheid 

van voldoende kennis over zowel de ruimtelijke ordening als het milieu. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig artikel 

Mevr. Els Reynaert wordt aangesteld als gemeentelijke omgevingsambtenaar (GOA) in het kader van de 

omgevingsvergunning met ingang van 1 juli 2018. 

 

De zitting wordt gesloten om 20.54 uur. 

Namens de gemeenteraad: 

 

De algemeen directeur De  burgemeester-voorzitter 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


