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1.  IMOG - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 15 mei 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van IMOG. Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de 

algemene vergadering van IMOG op dinsdag 15 mei 2018 te Harelbeke afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

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

vergadering en jaarvergadering van 25 juni 2018. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een mandaat te geven aan de vertegenwoordiger van de 

gemeente in de algemene vergadering van Gaselwest.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Gaselwest op 25 juni 2018 te 

Roeselare afstemmen op het besluit van de gemeenteraad.  

3.  Afsluiten diverse verzekeringsovereenkomsten ten behoeve van het gemeentebestuur 

Zwevegem. - Goedkeuring verlenen mandaat. 

Om de wetgeving op de overheidsopdrachten te respecteren, moeten wij voor de verzekeringen de markt  

laten spelen. 

Wij hebben de mogelijkheid om, samen met OCMW Zwevegem, in te stappen in een opdracht voor 

verzekeringen die zal gevoerd worden door gemeente Kuurne.  Daarnaast zullen OCMW Kuurne, gemeente 

en OCMW Ingelmunster ook deelnemen aan deze opdracht.  Deze opdracht zal uitgeschreven worden voor 

een periode van 4 jaar (2019-2022).  Het voeren van deze opdracht samen met andere besturen kan ons 

maar enkel voordelen opleveren. 

Voor het voeren van deze opdracht moeten we een mandaat verlenen aan de gemeente Kuurne. 

De opdracht voor de gemeente Zwevegem wordt geraamd op een totaal bedrag van 1.061.700 euro alles 

inbegrepen en 432.572,72 euro alles inbegrepen voor OCMW Zwevegem voor de totale periode van 4 jaar. 

4.  Goedkeuring eindafrekening voor het uitvoeren van renovatie- en herinrichtingswerken in 

de site Transfo Zwevegem - deel A: restauratie machinezaal en ketelzaal - fase: 

verwarming pompenzaal. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de eindafrekening van de werken aan de 

verwarming in de pompenzaal. De werken kaderen in de renovatie- en herinrichtingswerken in het deel 

machinezaal en ketelzaal op de site Transfo. De eindafrekening bedraagt 59.818,88 euro btw 21% incl.  

De minwerken zijn vooral het gevolg van het wegvallen van de destrificatoren en manometers, een kortere 

weg voor de leidingen… 

De meerwerken tegen overeengekomen prijzen zijn vooral het gevolg van bijkomende werken. Er is een 

vaste verlichting geplaatst die niet was gepland. Er was voorzien om stopcontacten te plaatsen om 

verlichting op aan te sluiten. Een bijkomend werk was ook de verwijdering van de asbestplaten in het 
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plafond. Deze konden niet ter plaatse worden doorgeboord. Er moesten dus nieuwe platen worden 

geplaatst. 

Tijdens de werken werd een nieuwe plaats toegewezen voor het elektrisch bord. Dit staat nu samen in 

‘gallerie des cables’ met de bediening voor de verwarming in de machinezaal. Oorspronkelijk was dit gepland 

in de fuifzaal, wat naar verhuur helemaal niet praktisch was.  

5.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de aankoop van materiaal 

voor het uitvoeren van renovatiewerken aan het plafond Locomatic vzw in OC De Brug. 

In de werkgroep Ontmoetingscentrum De Brug werd al verschillende keren aangegeven dat het plafond van 

het lokaal van Locomatic vzw dringend moet worden geïsoleerd. Tijdens het isoleren van het plafond kunnen 

ook de elektrische leidingen en ledverlichting worden aangepast. De materialen zullen worden aangekocht 

door de gemeente Zwevegem en de werken worden uitgevoerd door Locomatic vzw. Voor deze opdracht 

werd door de dienst gebouwen een raming opgemaakt van 21.104,82 euro excl. btw of 25.536,83 euro incl. 

btw. 

6.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor het vervangen van divers 

feestmateriaal 2018. 

Er is nood aan vervanging van oud of kapot feestmateriaal. De dienst feestelijkheden raamt de aankoop in 

totaal op 20.627,50 euro excl. btw of 24.959,28 euro incl. btw.  Het gaat om de aankoop van podiumtafels 

met insteekpoten, klaptafels, biertafels en audiovisuele middelen. Er wordt voorgesteld de opdrachten te 

gunnen bij middel van onderhandelingsprocedures. Voor de 3 delen werden 3 bestekken opgemaakt 

aangezien voor elk deel andere leveranciers zullen worden aangeschreven. De 3 delen worden ter 

administratieve vereenvoudiging in 1 besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.  

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

diverse locaties in Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de vernieuwing van de openbare verlichting op 

verschillende plaatsen in Zwevegem 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.  

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

verlichting.  

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

Eandis engageert zich voor de studie, 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 verlichtingspalen er meer dan 60% ouder zijn dan 15 jaar.  

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

noodzakelijk.  

Dit resulteert in een jaarlijkse noodzakelijk budget van € 440.000 inclusief btw voor vernieuwing van de 

openbare verlichting.  

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

hoogste verbruik worden eerst aangepakt.  

De eerste fase bevat volgende straten: 
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Bellegemstraat, Astenstraat, Kortestraat, Stampkotstraat, Schaapstraat, Petrus Hooghestraat, 

Kroonstraat,Wulfsbergstraat, Pontstraat, Paepestraat, Konijnstraat, Kloosterstraat, Langestraat, 

Kwatanestraat, Kastanjeboomstraat, Comminnestraat, Den Helder, Achterhoek, Knokkestraat, De Souterrain; 

Broekenhoek, Achterhoek, Comminnestraat, Kraaibosstraat, De Klijte, Moenhage, Bavegemstraat,  

Sint-Pietersbruglaan, Moenkouterstraat, Herembodgemstraat, Meersstraat, Okkerdries, Maraillestraat,  

Dokkestraat, Molenstraat, Hellekenlos, Kwadestraat, Waffelstraat, Raaptorfstraat, Spichtestraat, Lindelos, 

Groenstraat en rondom Heestertplaats, Mussestraat, Vichtestraat, Wagenmakerstraat, Zaveleinde, 

Pontstraat. 

8.  Goedkeuring overeenkomst tussen Gaselwest en gemeentebestuur Zwevegem voor de 

aankoop van 1 CNG (Compressed Natural Gas) duurzaam voertuig in functie van fauna- en 

florabeheer. 

In het meerjarenplan van de voertuigen en het financieel meerjarenplan is het voorzien om in 2018 een 

voertuig aan te kopen in het kader van fauna- en florabeheer. In het kader van het uitbouwen van 

duurzame mobiliteit wil het gemeentebestuur beroep doen op Gaselwest, die als opdrachtencentrale de 

gemeente kan ondersteunen voor aankoop van CNG bestelwagen.  

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om hiertoe mandaat te verstrekken aan Gaselwest. 

Hierbij geeft de gemeente aan Gaselwest (DNB) de opdracht om in haar naam en voor haar rekening 

onderstaande activiteiten te organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te 

gunnen en toe te wijzen aan opdrachtnemers of leveranciers : 

- Aankoop CNG lichte vrachtwagen met achterwaartse kipper sleep ≤ 3.5 ton  

De totale maximale kostprijs voor de CNG bestelwagen bedraagt 38.861,00 euro excl. btw of 47.021,81 euro 

incl. btw.  

9.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en 

gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietssnelweg door de site Leanderhof 

tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem. 

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

fietssnelweg door de site Leanderhof tussen de Deerlijkstraat en Otegemstraat in Zwevegem. De Provincie 

verzoekt om deze overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem goed te 

keuren en te ondertekenen.  

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

gemeente betreffende de aanleg van de fietssnelweg. 

De provincie West-Vlaanderen draagt de kosten verbonden aan het uitvoeringsdossier, met uitzondering van 

alle kosten voor het vernieuwen van de rijwegen en de aanleg van de riolering. Deze kosten vallen ten laste 

van de gemeente Zwevegem.  

Bijlage 2 van de overeenkomst “flankerende maatregelen langs gemeentewegen” is zonder voorwerp 

aangezien alle maatregelen opgenomen zijn in het ontwerpdossier. 

Deze overeenkomst wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. 

10.  Goedkeuring takenpakket Riopact 2018 in het kader van de overeenkomst voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem. 

De gemeente heeft met Aquafin en De Watergroep een overeenkomst onder de noemer Riopact voor de 

uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel. 
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In uitvoering van de Riopact overeenkomst wordt jaarlijks een praktisch takenpakket samengesteld in 

overleg met de diverse partners. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het takenpakket 2018 voor een totaal geraamd bedrag van  

79.023,00 euro excl. btw goed te keuren. 

In het takenpakket zitten volgende onderdelen: 

- Afwerking van de inventarisatie van rioleringen en beken (bestaande en geplande toestand op basis van 

hydronautanalyse); 

- Visievorming op korte en lange termijn; 

- Opmaak investeringsprogramma en onderhoudsprogramma; 

- Adviezen inzake waterbeheersing en rioleringen; 

- Dagelijks beheer van rioleringen en periodiek beheer van gemeentelijke pompstations; 

- Coördinatie bij nieuwe aanleg en beheer van rioleringen (Kortrijkstraat, Ter Moude, afkoppeling 

knelpunten Otegem, Zwevegemstraat …). 

11.  Goedkeuring organogram/personeelsformatie. 

In de OCMW-raad van 13 december 2016 en de gemeenteraad van 19 december 2016 werd een nieuw 

organogram en een nieuwe formatie goedgekeurd. In dat organogram en formatie worden gemeente en 

OCMW Zwevegem opgenomen als één organisatie. Het lokaal bestuur Zwevegem werd ingedeeld in 5 

clusters: staf, mens, ruimte & omgeving, vrije tijd en personeel & organisatie. 

Het organogram en de formatie werden toen opgemaakt op het niveau van de decretale graden (niveau 1), 

clusters (niveau 2) en afdelingen (niveau 3). In dit ontwerp van formatie en organogram wordt hierop 

verder gewerkt en volgt de uitwerking op de onderliggende niveaus. 

Sommige clusters werden aangepast aan de huidige situatie. Andere clusters konden ook al wijzigingen op 

de korte, middellange of zelfs lange termijn benoemen.  

Het organogram en de formatie beschouwen we als een dynamisch document. Dit betekent dat ook in de 

nabije toekomst nog verdere verfijningen of aanpassingen van het organogram en de formatie zullen volgen. 

12.  Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor wijzigingen aan de rechtspositieregeling. 

De rechtspositieregeling wordt geactualiseerd, n.a.v. wijzigingen in de wetgeving, de vereenvoudiging van 

werkprocessen en waar nodig verduidelijking van bepalingen.  

In het syndicaal overleg van 28 maart 2018 werd een protocol van akkoord gesloten met de vakbonden, 

OCMW en gemeente. 

Belangrijke wijzigingen zijn onder meer:  

 Rechtspositieregeling gemeente en OCMW wordt voortaan in één document opgenomen. 

 Termen secretaris en financieel beheerder worden vervangen door algemeen directeur en financieel 

directeur. 

 De selectieprocedures resulteren opnieuw in een niet-bindende rangschikking. 

 De selectietechnieken kunnen per vacature bepaald worden en zo dus beter afgestemd worden op 

de functie. 

 Naast wervingsreserves kunnen voortaan ook pools aangelegd worden; dit zijn generieke proeven 

die voor meerdere functies kunnen aangewend worden. 

 Feedback- en evaluatiebeleid krijgt een andere invulling; evaluatiegesprekken worden enkel nog 

behouden voor indiensttreding/bevordering en als knipperlicht voor het opstarten van een 

verbetertraject. 
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 Ruimere mogelijkheden naar onbetaald verlof als recht en als gunst. 

 Opnemen van de anciënniteits- en pensioenpremies in de rechtspositieregeling. 

 Verhoging maaltijdcheques. 

 Verhoging fietsvergoeding. 

13.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 26 maart 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


