
 
 

 

 

 

1.  Goedkeuring jaarrekening 2017 en kennisname jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 

van de interlokale vereniging burensportdienst. 

De gemeente Zwevegem maakt sedert 26 maart 2007 deel uit van de interlokale vereniging 

‘Burensportdienst’, samen met de gemeentebesturen: Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, 

Wielsbeke en Avelgem. Op 25 maart 2013 verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan de verlenging 

van het ‘lidmaatschap’ in de interlokale vereniging Burensportdienst. 

De leden-gemeenten van de interlokale vereniging Burensportdienst leggen overeenkomstig het decreet 

intergemeentelijke samenwerking en de oprichtingsovereenkomst de jaarrekening ter goedkeuring voor aan 

de gemeenteraad. Het jaarverslag 2017 en het jaarprogramma 2018 worden ter kennisgeving voorgelegd. 

Het jaarverslag is een samenvatting van de genomen acties. Het verslag bevat gegevens over de  

samenstelling van de vereniging en de verschillende bijeenkomsten. 

2.  Goedkeuring investeringstoelage en overeenkomst kunstgrasveld Zwevegem. 

De vzw voetbalclub Zwevegem Sport is bereid om op het hoofdveld in Sportpunt 5 een kunstgrasveld aan te 

leggen en de bijhorende borstweringen en voetbaldoelen te herstellen of te vernieuwen, op voorwaarde dat 

er met de eigenaar, de gemeente Zwevegem, een overeenkomst kan worden afgesloten omtrent de 

voorwaarden en de financiering van de investeringen. 

In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente gespreid zal tussenkomen op basis van voorgelegde 

facturen met een investeringstoelage van 375.000 euro btw exclusief (door de club recupereerbare btw 

wordt niet betoelaagd). De subsidie wordt uitgekeerd middels rechtstreekse betaling door de gemeente van 

de facturen aan de aannemer. 

De kosten van de realisaties die de investeringstoelage overschrijden, zullen door de club betaald worden. 

Het budget is deels reeds voorzien in het budget 2018 en wordt verhoogd in de eerstvolgende 

budgetwijziging. 

Er zal onderzocht worden of er subsidies kunnen bekomen worden van de hogere overheid. 

De club moet zelf instaan voor het onderhoud van dit kunstgrasveld. 

De gemeente wenst hiermee tegemoet te komen aan de behoefte aan méér bespeelbare uren. 

3.  Goedkeuring investeringstoelage en overeenkomst kunstgrasveld Heestert. 

De vzw FC Sparta Heestert is bereid om op het hoofdveld van het gemeentelijk sportterrein Heestert een 

kunstgrasveld aan te leggen en de bijhorende borstweringen en voetbaldoelen te herstellen of vernieuwen, 

mits er met de eigenaar, de gemeente Zwevegem, een overeenkomst kan afgesloten worden omtrent de 

voorwaarden en de financiering van de investeringen. 

In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente gespreid zal tussenkomen op basis van voorgelegde 

facturen met een investeringstoelage van 345.000 euro btw exclusief (door de club recupereerbare btw 

wordt niet betoelaagd). De subsidie wordt uitgekeerd middels rechtstreekse betaling door de gemeente van 

de facturen aan de aannemer. 

De kosten van de realisaties die de investeringstoelage overschrijden, zullen door de club betaald worden. 
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Het budget is deels reeds voorzien in het budget 2018 en wordt verhoogd in de eerstvolgende 

budgetwijziging. Het geraamde budget is lager voor Heestert dan voor Zwevegem rekening houdend met de 

terreinafmetingen en de plaatselijke situatie.  

Er zal onderzocht worden of er subsidies kunnen bekomen worden van de hogere overheid. 

De club moet zelf instaan voor het onderhoud van dit kunstgrasveld. 

De gemeente wenst hiermee tegemoet te komen aan de behoefte aan méér bespeelbare uren. 

4.  Principiële beslissing met het oog op de openbare verkoop met notaris aan de 

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

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem - 'Gehucht Knokke'. 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van de voormalige pastoriewoning in de Maria Bernardastraat 27 in 

Zwevegem-Knokke. 

De woning wordt al enkele jaren te koop aangeboden, maar helaas leverde dit tot op heden geen resultaat 

op. 

De verkoopwaarde van de woning, met grond en een oppervlakte van 03 a 30 ca, wordt geraamd op 

172.500,00 euro. 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het pand openbaar te koop aan te bieden. De organisatie van 

de openbare verkoop zou gebeuren met een notaris. De minimum vooropgestelde verkoopprijs is bepaald op 

175.000,00 euro. 

De notaris zal de bekendmaking van de openbare verkoopprocedure en de publiciteit voor het pand voeren 

conform het ‘Multimediaal publicatiepakket West-Vlaams Notariaat’. 

5.  Goedkeuring subsidiereglement herbruikbare luiers. 

Het gebruik van de klassieke wegwerpluiers zorgt voor een enorme afvalberg en milieubelasting. Voor de 

hele luierperiode van één kind wordt er bijna 1,5 ton wegwerpluiers naar de verbrandingsoven gebracht. Het 

gebruik van wasbare luiers kan de hoeveelheid huishoudelijk restafval verminderen. 

De startinvestering voor aankoop van wasbare luiers weerhoudt sommige mensen ervan om voor deze 

duurzame oplossing te kiezen. Een aanmoedigingspremie kan de drempel verlagen. 

De Minaraad besliste in 2015 om jonge ouders aan te moedigen door de investering in herbruikbare luiers te 

subsidiëren. De financiële bijdrage vanuit de Minaraad was tijdelijk voor de periode van 1 jaar, zijnde 2016. 

In 2016 betaalde de Minaraad 11 subsidies uit. Hierdoor werd minstens 11 ton afval uitgespaard. 

Om het initiatief verder te ondersteunen en bestendigen zal het subsidiereglement door de gemeente 

worden overgenomen. Hierdoor kan de subsidie voor herbruikbare luiers blijven bestaan. De aanvragers van 

de subsidie kunnen tot 50% van het aankoop- of huurbedrag van herbruikbare luiers worden terugbetaald 

met een maximaal bedrag van 125 euro. De aanvraag dient eenmalig te gebeuren en is van toepassing voor 

kinderen tot en met de leeftijd van 3 jaar. 

6.  Goedkeuring wegenistracé verkaveling "Bekaertpark". 

De aanvraag heeft betrekking op de verdere invulling van het woonproject (herbestemming) op het 

voormalig industrieterrein van Bekaert Textiles te Moen.  

Op 20 maart 2017 werd een verkavelingsvergunning verleend voor het verkavelen van het terrein in 12 loten 

en een grote centrale groene ruimte. Vier loten (lot 1 tot en met 4) werden uit de vergunning gesloten. Deze 

loten situeerden zich immers langs openbaar domein maar op een locatie waar geen wegenis aanwezig was. 

Het aanvraagdossier omvatte evenmin een wegenisdossier.  



 
 

Voorliggende aanvraag betreft een heraanvraag van verkaveling voor deze 4 loten waarbij ook voorzien 

wordt in de aanleg van nieuwe openbare wegenis en rioleringen. Zo wordt de wegenis van Ter Moude 

doorgetrokken over een lengte van ca. 36m en zal ze kosteloos worden overgedragen aan de gemeente. 

7.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van restauratie- 

en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. 

In het financieel meerjarenbeleidsplan staan de  restauratie – en herstellingswerken aan de Klockemolen in 

Zwevegem op het programma. De ontwerper Erfgoed Advies Groen maakte een bestek op. Aan de 

gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor 4 opdrachten, met het oog op het vlot verkrijgen van 

erfgoedpremies volgens de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed. De ramingen bedragen : 

- werken 2017 exterieur : 26.152,04 euro excl. btw 

- werken 2017 interieur : 25.351,46 euro excl. btw 

- werken 2018 exterieur : 26.505,91 euro excl. btw 

- werken 2018 interieur : 26.007,00 euro excl. btw 

In totaal worden de opdrachten geraamd op 104.016,41 euro excl. btw of 125.859.85 euro incl. btw. 

Inzake de uitvoering van de restauratie – en herstellingswerken aan de Klockemolen zijn voor de werken 

2017 exterieur en interieur de erfgoedpremie al aangevraagd bij Onroerend Erfgoed. Voor de werken 2018 

exterieur en interieur zal de erfgoedpremie worden aangevraagd in het voorjaar 2018. Voor dit dossier is 

een premie te verwachten van 80 % van het bedrag. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld  deze 

opdracht te gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

8.  Goedkeuring herhalingsopdracht met bepaling van gunningswijze voor het maaien van 

wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor het dienstjaar 2018 (2e herhaling 

2016). 

De wegbermen worden sedert 1998 onderhouden op basis van een goedgekeurd bermbeheersplan. Sinds 

2009 worden meer wegbermen gemaaid MET opraap van het maaisel. Dit zorgt voor minder verstoppingen 

en vervuiling van baangrachten en afvoerbuizen. Zo voorkomen we wateroverlast. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de opdracht met een totale raming van 156.471,15 

euro inclusief btw. 

9.  Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van 

regiewerken in Zwevegem voor het dienstjaar 2018. 

De dienst wegen en infrastructuur moet regelmatig een aantal werken uitbesteden aan derden, zoals o.m. 

het uitmaken van grachten, het uitvoeren van grond – en nivelleerwerken… Aangezien de dienst wegen en 

infrastructuur niet alle machines bezit, is het aangewezen om bepaalde werken te laten uitvoeren door 

aannemers die beschikken over gespecialiseerd materieel en ook genoeg personeel en ervaring hebben om 

ook de werken sneller te kunnen uitvoeren. Deze werken zullen worden uitgevoerd als het nodig is en op 

afroep.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de opdracht, met een totale raming van 

126.228,75 euro excl. btw of 152.736,79 euro incl. btw verlegd. Er wordt voorgesteld deze opdracht te 

gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

10.  Goedkeuring aandeel ten laste van de gemeente Zwevegem en vaststellen wijze van 

gunnen voor de omgevingswerken van het nieuw zwembadcomplex S&R in de 

Bekaertstraat te Zwevegem. 



 
 

In de DBFMO-overeenkomst met S&R (nu Lago) werd vastgelegd dat de kosten voor het ontwerp van de 

parkeerplaatsen aan de straatzijde, in het verlengde van de bestaande parkeerplaatsen van de tennis en de 

bijkomende parkeerplaatsen achteraan aan de schietstand volledig ten laste zijn van S&R. 

De gemeente dient volgens de DBFMO-overeenkomst volledig in te staan voor de aanleg, het onderhoud en 

de exploitatie van de parkeerplaatsen aan de straatzijde, in het verlengde van de bestaande parkeerplaatsen 

van de tennis en de bijkomende parkeerplaatsen achteraan aan de schietstand.  

De omgevingswerken zijn vervat in de opdracht van THV Vanhout - ACH Build de hoofdaannemer van S&R 

Kortrijk NV. De werken zullen uitbesteed worden aan een onderaannemer.  

Het is aangewezen de werken ten laste van de gemeente via onderhandelingsprocedure te gunnen aan 

dezelfde aannemer. Dit vooral om reden dat ons gedeelte zich in de werfzone van het zwembadcomplex 

situeert en dat alle werken op hetzelfde moment moeten afgewerkt zijn. Zodoende blijft de 

verantwoordelijkheid bij de hoofdaannemer voor coördinatie tussen alle aannemers op de werf. 

De lijst met aan te schrijven aannemers en de gunning van het gemeentelijk aandeel in de werken zal 

goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. Op het uitvoeringsplan zijn de 

parkeerplaatsen ten laste van de gemeente aangeduid met rode omlijning. De omgevingswerken worden 

geraamd op 96.660,38 euro excl. btw of 116.959,06 euro incl. btw verlegd.  

11.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor het uitvoeren van 

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 

2018. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd door buitengewone onderhouds- en herstellingswerken 

aan wegen en aanhorigheden 2018, voor een totale raming van 853.869,00 euro excl. btw of 1.018.041,96 

euro incl. deels btw riolering, deels btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij 

middel van een openbare procedure. 

Het bestek werd opgemaakt door het studiebureau Demey, in overleg met de dienst wegen en infrastructuur 

gemeente Zwevegem.  

12.  Goedkeuring ontwerp met bepaling van gunningswijze voor de aanleg van een 

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

Otegemstraat in Zwevegem. 

In de meerjarenplanning 2018 is de aanleg van de fietssnelweg langs het Guldensporenpad door de site 

Leanderhof in Zwevegem opgenomen.  

Het ontwerp omvat de aanleg van een fietssnelweg en bijhorende verlichting doorheen de site Leanderhof 

met aansluiting op de bestaande fietspaden, en ook het herwerken van de kruispunten aan de Deerlijkstraat 

en Otegemstraat en het voorzien van een haag tussen het fietspad en het bedrijf Bekaert. In dit dossier 

worden eveneens de huidige bushaltes geherpositioneerd in functie van het fietspad. 

De infrastructuurwerken aan de kruisingen met de Deerlijkstraat en de Otegemstraat vallen ten laste van de 

gemeente Zwevegem. 

Aangezien de provincie West-Vlaanderen optreedt als opdrachtgevend bestuur, zal de opdracht gegund 

worden via openbare procedure in het kantoor van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Abdijbeke in 

Sint-Andries. Het studiebureau Demey bvba maakte een bestek op met een totale raming van  

294.118,10 euro excl. btw verlegd. Hiervan is 197.706,50 euro excl. btw verlegd ten laste van de provincie 

West-Vlaanderen en 96.411,60 euro excl. btw deels verlegd, deels riolering ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 



 
 

Er dient nog een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente 

Zwevegem goedgekeurd te worden, waarvan nog steeds gewacht wordt op het ontwerp van de provincie. 

13.  Goedkeuring eindafrekening voor het huren van kerstverlichting in Zwevegem voor het 

dienstjaar 2017. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de huur van kerstverlichting 

in Zwevegem in het dienstjaar 2017. De eindafrekening bedraagt 34.243 euro, BTW 21% incl.  

In 2017 hadden we geen geschikte kerstboom voor op het Theophiel Toyeplein. De gemeente bestelde een 

kerstboom bij de aannemer. Op de Kappaert kwam ook een extra boom. 

Voor 2018 is er in het Infopunt van december 2017 een oproep gebeurd voor het schenken van een 

kerstboom. Er kwamen hier veel positieve reacties op; zodat we dit jaar niet genoodzaakt zullen zijn een 

kerstboom te bestellen bij een aannemer. Dit betekent dat er voor het laatste jaar van de aanneming geen 

meerprijs, maar een minprijs zal zijn.  

14.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en 

gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

en trage weg aan de Slijpebeek in Zwevegem. 

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

gecontroleerd overstromingsgebied en een trage weg aan de Slijpebeek te Zwevegem (Deerlijk) en verzoekt 

om deze overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen.  

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

gemeente wat betreft de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Slijpebeek (waterloop v 

tweede categorie) ter hoogte van de Constant Permekestraat in Zwevegem en ook de aanleg van een trage 

weg (voet – en fietspad) tussen de Stedestraat (Zwevegem) en de Oliebergstraat (Deerlijk) .  

De provincie West-Vlaanderen draagt de kosten voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

aan de Slijpebeek en de kosten voor de beplantingen en voor de trage weg (traject 2) gelegen langs het 

overstromingsgebied en bijhorende brug over de Slijpebeek. 

De gemeente Zwevegem verleent aan de provincie een bouwrecht op zijn grond voor de aanleg van het 

vermelde overstromingsgebied en staat in voor de realisatie van de aanleg van de trage weg (traject 1). De 

uitvoering van de trage weg is gepland voor 2019. 

Deze overeenkomst wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. 

15.  Goedkeuring oprichting en afsprakennota kindergemeenteraad. 

Op vraag van het beleid werd initiatief genomen om van start te gaan met de oprichting van een 

kindergemeenteraad in Zwevegem. 

De kindergemeenteraad zal volgend schooljaar van start gaan.  Na een verkiezingsstrijd zullen kinderen van 

het 5de en 6de leerjaar uit alle scholen als vertegenwoordigers van de Zwevegemse kinderbevolking optreden.  

Een werkgroep van afgevaardigden uit alle onderwijsnetten, de jeugdraad en medewerkers van de dienst 

jeugd zullen de praktische uitwerking van dit nieuwe inspraakorgaan voorbereiden. 

Er werd een afsprakennota uitgewerkt waarin de doelstellingen van de kindergemeenteraad, de 

samenstelling en taken van de werkgroep, het verloop van de verkiezingen van de kindergemeente-

raadsleden en de werking van de kindergemeenteraad zelf worden omschreven.  

16.  Goedkeuren opdracht in het kader van eigenaarsonderhoud Sportpunt 2 met bepalen 

gunningswijze. 



 
 

Op 8 augustus 2016 werd de DBFMO-overeenkomst met S&R afgesloten, in het kader van het realiseren van 

het nieuwe zwembadcomplex in Zwevegem. 

Binnen het kader van die DBFMO-overeenkomst werd eveneens een exploitatieovereenkomst gesloten voor 

Sportpunt 2. (bijlage 10 van de DBFMO-overeenkomst + annexen van bijlage 10 – meer specifiek annex 2, 

het investeringsplan).  Het oorspronkelijke opzet was dat in Sportpunt 2 een danszaal en extra sporthal zou 

gerealiseerd worden. Na het terugtrekken van de partner die de danszaal zou uitbaten, werd een nieuwe 

bestemming gezocht voor Sportpunt 2. Deze werd gevonden in de uitbating van een binnenspeeltuin/extra 

sporthal. In de exploitatieovereenkomst werd bepaald welke werken ten laste van welke partij zouden 

vallen.  

Meer concreet staan volgende werken op til. In de context van de exploitatieovereenkomst, en bijhorende 

documenten, dient de uitvoering van deze werken te gebeuren door en dient de kost gedragen te worden 

door de partijen zoals hieronder opgesomd. 

- S&R geeft de binnenkant van het gebouw een grondige face-lift. 

- De gemeente renoveert de buitenschil door de glasgevel van het 50 meter-bad te vervangen door 

een nieuwe wand, deels dichtgemaakt, deels glas. Dit zal naar raming € 158.044 excl. BTW kosten.  

- De gemeente vervangt de bestaande koepels in het dak. De geraamde kost hiervan bedraagt € 

93.466,43 excl. BTW. 

- S&R staat in voor nieuwe technieken, onder andere in functie van REG. S & R zou initieel instaan 

voor realisatie van een eigen hoogspanningscabine, en loskoppeling van onze hoogspanningscabine. 

Na overleg met Eandis, bleek dat dit inderdaad nodig is. Er kan 1 cabine (de huidige 

hoogspanningscabine) behouden worden, mits realisatie van 2 aparte circuits.  De kost hiervoor kan 

mogelijks gedeeld worden met S&R. De aanpassingen aan het elektriciteitsnet van de 

gemeentegebouwen zelf bedragen € 79.943,61 excl. BTW. 

De uitvoering van elk van de werken die ten laste vallen van de gemeente blijkt heel moeilijk af te scheiden 

van de werken die ten laste van S&R vallen: 

- Koepels: S&R renoveert binnen het plafond, en zorgt voor de aanpassing van enkele 

regenwaterafvoeren aan de voorzijde van het gebouw.  S &R opteert voor een pluvia-systeem voor 

de te vervangen regenwaterafvoeren. Hiervoor dienen er leidingen geplaatst te worden in de zone 

boven het vals plafond. Aanpassing van de regenwaterafvoeren impliceert dakwerken. Ook hier is 

een onderscheiden uitvoering moeilijk realiseerbaar. 

- Elektriciteitswerken/werken hoogspanningscabine: 

o S&R neemt een deel van de elektriciteitswerken voor rekening en beschikt over het globale 

overzicht van de uit te voeren werken. Het inzetten van een externe aannemer zou enkel tot 

onduidelijkheid leiden, zowel qua uitvoering, als qua realisatie: S&R zou een deel van het 

globale zicht verliezen. S&R dient bovendien in te staan voor het onderhoud van het 

gebouw. In die optiek is het aangewezen dat S&R zich slechts tot 1 aannemer dient te 

wenden. Een onderscheiden uitvoering is dus quasi niet mogelijk. 

- Algemeen: 

o Het inzetten van een externe aannemer brengt onduidelijkheid naar aansprakelijkheid mee. 

De architect van S&R draagt de 10-jarige aansprakelijkheid. Als er tijdens de uitvoering van 

de werken door een externe aannemer schade aangebracht wordt, of als er na oplevering 

van de werken sprake blijkt te zijn van gebrekkige uitvoering door de externe aannemer, 

wordt het moeilijk om de aansprakelijkheid precies toe te wijzen en hard te maken. 

Eenduidigheid van aansprakelijkheid is essentieel bij eventuele schade of gebrekkige 

uitvoering. 



 
 

o Het blijkt heel moeilijk haalbaar om een naadloze timing te garanderen. Een eventuele 

externe aannemer zou zijn timing volledig moeten aanpassen aan de timing van de 

uitvoering van de werken door S&R. Uit ervaring blijkt dat dit zeer moeilijk is. De 

vooropgestelde timing zit zeer strak: als de timing niet gehaald wordt, komt de beoogde 

datum van aanvang van exploitatie in het gedrang, en lijdt S&R inkomstenderving. 

Logischerwijs zal S&R dit gecompenseerd willen zien door de gemeente. 

Voorgaande impliceert m.a.w. dat een onderscheiden uitvoering niet mogelijk is omwille van technische 

redenen. Conform artikel 42 §1, 1e, d, ii van de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen wij 

verantwoorden om voor deze opdrachten enkel te onderhandelen met S&R, om de uitvoering door hen te 

laten opnemen. De geraamde bedragen, zijn gebaseerd op offertes/ramingen die werden bezorgd door S&R. 

Voorstel aan de gemeenteraad om de opdracht in het kader van eigenaarsonderhoud Sportpunt 2 goed te 

keuren en de gunningswijze te bepalen. Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen door middel van 

een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij enkel zal onderhandeld worden met S&R. 

Vraag aan de gemeenteraad tot goedkeuring van volgende opdrachten: 

- Renoveren van de buitengevel Sportpunt 2, met een totale raming van 158.044 euro excl. BTW of 

191.233, 24 euro incl. BTW.  

- Vervangen van de koepels, met een totale raming van 93.466,44 euro excl. BTW of 113.094,39 incl. 

BTW. 

- Elektriciteitswerken, met een totale raming van 79.943,61 euro excl. BTW of 96.731,77 euro incl. 

BTW. 

17.  Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen oprichting en toetreding. 

Een schoolbestuur van een school voor buitengewoon basisonderwijs en/of buitengewoon secundair 

onderwijs moet toetreden tot een regionaal ondersteuningsnetwerk om de effecten van het “M-decreet” 

verder te begeleiden. 

In dit regionaal ondersteuningsnetwerk brengen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs hun 

expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars te ondersteunen. 

Met het oog op de invoering van dit ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs, ontvangt 

het buitengewoon onderwijs een personeelsomkadering onder de vorm van begeleidende eenheden, 

lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs. 

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs moeten uiterlijk op 1 maart 2018 aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten meedelen bij welk ondersteuningsnetwerk ze aansluiten vanaf het schooljaar 2018-2019. 

Deze beslissing is verplicht en moet bij hoogdringendheid opgelegd door de decreetgever worden genomen 

voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. 

Het schoolbestuur van de scholen buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs moet het 

ondersteuningsnetwerk vormen. 

Eerder besliste de Gemeenteraad al om het ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen van OVSG op te 

richten en met haar gewone basisscholen toe te treden. De decreetgever besliste evenwel dat de openbare 

onderwijsnetten tot gezamenlijke ondersteuningsnetwerken moesten komen tegen 1 januari 2018 en dat 

openbare scholen enkel tot een openbaar netwerk konden toetreden. Het College van Burgemeester en 

Schepenen stelt dan ook voor om de gemeentelijke school voor buitengewoon basisonderwijs, De Klim-Op, 

mee het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen te vormen en de gewone scholen 

basisonderwijs te laten aansluiten bij dat ondersteuningsnetwerk, teneinde verder te kunnen genieten van 

de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de leerkrachten door het 

ondersteuningsnetwerk. 



 
 

 

18.  Goedkeuring algemene en specifieke overeenkomsten in het kader van activering Be-alert. 

BE-Alert is een nieuwe tool die aangeboden wordt door het crisiscentrum voor het alarmeren van de 

bevolking in noodsituaties. Dit kan ook gebruikt worden om burgers te informeren over zaken van 

algemeen belang. Momenteel zijn ongeveer 50% van de West Vlaamse gemeentes aangesloten. 

De dienst Noodplanning van Hulpverleningszone FLUVIA heeft  in het Zonecollege van d.d. 22 

december 2017 beslist om “gezamenlijk in te tekenen op de alarmeringstool BE-Alert”. 

Zij wensen dat alle 14 gemeentes van de FLUVIA-hulpverleningszone op zeer korte termijn 

operationeel te zijn. 

Ook de gemeente Zwevegem zou de overeenkomst ondertekenen met het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Veiligheid”. Op die manier kan er bij een noodsituatie:  

 een automatische berichtgeving gestuurd worden naar de geregistreerde burgers (op basis van 

hun opgegeven adressen). Dit kan via verschillende kanalen, bvb een gesproken bericht naar een 

vaste of mobiele telefoon, een SMS naar een GSM, een e-mail, een fax, via sociale media; 

 “SMS-Alert” geactiveerd worden waarbij alle GSM’s binnen een bepaalde zone gealarmeerd 

worden en dit zonder voorafgaande registratie. 

Het is de bedoeling dat in de toekomst: 

 de sirenes vervangen worden door BE-Alert; 

 nog andere tools van het crisiscentrum kunnen gekoppeld worden. 

Verdere info is terug te vinden op https://crisiscentrum.be/nl/be-alert  

 

19. -20.  Kennisname van rechtswege aanstelling algemeen directeur en financieel directeur bij 

de gemeente. 

Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevat onder meer de (politiek-ambtelijke) integratie van de OCMW- 

en de gemeentebesturen, uiterlijk tegen de start van de volgende lokale bestuursperiode. 

Het Decreet Lokaal Bestuur voorziet in een integratie van gemeente en OCMW met behoud van afzonderlijke 

rechtspersonen. De ambtelijke integratie zal in de eerste plaats vorm krijgen door een eenduidige aansturing 

van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur. Deze nieuwe figuur treedt in de 

plaats van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en van de financieel beheerder van gemeente en 

OCMW. 

Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die ten dienste staat van zowel de 

gemeente als van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient. 

Als het ambt van gemeentesecretaris (financieel beheerder van de gemeente) en het ambt van secretaris 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (financieel beheerder van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn) dat de gemeente bedient door dezelfde persoon worden uitgeoefend, hetzij 

door zowel een aanstelling van de gemeenteraad als door een aanstelling van de raad voor maatschappelijk 

welzijn (hetzij met toepassing van artikel 76, §3, 1° (2°), van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 of 

artikel 75, §3, 1° (2°), van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare 

centra voor maatschappelijk welzijn), wordt die persoon met behoud van zijn dienstverband van rechtswege 

aangesteld als algemeen (financieel) directeur bij de gemeente. 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de 

gemeentesecretaris, de heer Jan Vanlangenhove, die daarmee instemt, als algemeen directeur. 

https://crisiscentrum.be/nl/be-alert


 
 

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de aanstelling van rechtswege van de financieel 

beheerder van het OCMW, de heer Sander De Bo, die daarmee instemt, als financieel directeur. 

21.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 22 januari 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


