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* 19.30 uur: toelichting '2 jaar W13'. 

Om 19.30 uur wordt een toelichting gegeven over ‘2 jaar W13’ door dhr. Kim Van Belleghem, directeur 

Welzijn13. 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 23 januari 2018 van de culturele raad; 

 d.d. 12 februari 2018 van de ouderenadviesraad. 

1.  Aktename rapportering organisatiebeheersing van OCMW en gemeente. 

Om onze doelstellingen als organisatie te bereiken, hanteren we verschillende activiteiten en processen. Elk 

van deze activiteiten en processen heeft echter kans op mislukken, vanwege allerhande risico’s die zich 

kunnen voordoen. 

Het doel van organisatiebeheersing is dan ook beheersmaatregelen op te zetten die deze risico’s zo goed 

mogelijk elimineren of reduceren. Het opzetten van een intern controlesysteem biedt met andere woorden 

een redelijke zekerheid dat deze risico’s zich niet zullen voordoen.  

Op 29 september 2014 keurde de gemeenteraad het kader organisatiebeheersing goed.  

Dat kader was het resultaat van een grondige zelfevaluatie, aan de hand van de leidraad 

organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen.  

Door die zelf-evaluatie kregen we een grondig zicht op onze bestaande werking, en konden we bepalen 

welke thema’s we prioritair moesten aanpakken om zo goed mogelijk de risico’s binnen onze organisaties te 

beheersen. 

We kwamen tot 8 thema’s die we binnen het huidige meerjarenbeleidsplan prioritair wilden aanpakken. Voor 

elk van deze thema’s stelden we in oktober 2014 een trekker/trekkers aan. De trekkers bepaalden voor elke 

doelstelling verschillende acties om de doelstelling te realiseren. 

In zitting van 23 mei 2016 nam de gemeenteraad akte van het eerste rapport. Van het tweede rapport werd 

akte genomen in zitting van 25 september 2017.  

In het huidig rapport geven we de stand van zaken van elke doelstelling en van de acties mee. De opvolging 

van de vermelde doelstellingen zal, waar nodig, verder opgenomen worden in 2018. In de loop van 2018 zal 

een afsluitend rapport worden voorgelegd voor bovenstaande doelstellingen. 

Ondertussen zal werk worden gemaakt van een nieuw traject tot zelfevaluatie, om na te gaan welke 

doelstellingen zich stellen voor de komende legislatuur. 

2.  Goedkeuring agenda jaarvergadering W.I.V. op 28 maart 2018. 

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

gemeente in de jaarvergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem 

(WIV).  
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Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de jaarvergadering van WIV op 28 maart 2018 om 18u te 

Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. De jaarvergadering wordt gevolgd door de 

buitengewone algemene vergadering van WIV (19u). 

3.  Goedkeuring overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader 

van gegevensuitwisseling. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 

goed te keuren. 

Met die overeenkomst kan de gemeente een lijst bekomen van de personen die vanaf 1 januari 2018 de 

voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. 

Zodoende kan de gemeente, overeenkomstig de goedgekeurde belastingreglementen, de verminderingen 

toestaan aan de rechthebbenden. 

De belastingschuldigen die hiervoor in aanmerking komen, hebben wat de milieubelasting betreft, recht op 

een vermindering van 25,00 euro. 

4.  Principiële beslissing met het oog op de verkoop van delen tuingrond, gelegen tussen de 

Slypebeek en de achtertuinen van de woningen gelegen Slype 9 - 11 - 13 en 15 te 

Zwevegem, aan geïnteresseerde aanpalende eigenaars. 

Vier inwoners van de woonwijk Slype in Zwevegem wensen een stuk grond aan te kopen. De grond is 

eigendom van de gemeente en ligt tussen de Slypebeek en de achtertuinen van hun woningen. 

Het college van burgemeester en schepenen besloot de gronden te verkopen aan de aanpalende eigenaars, 

en hiertoe de vereiste administratieve procedure op te starten. 

De verkoopwaarde van de tuingrond wordt geraamd op 44,00 euro per vierkante meter. 

De te verkopen tuingronden hebben een oppervlakte van ongeveer 88 m² (loten 1, 2 en 3) en van ongeveer 

56,75 m² (lot 4). 

De opmetingskosten en ook alle kosten van de akte-verkoop zijn ten laste van de kopers. 

Aan de gemeenteraad wordt principiële goedkeuring gevraagd voor de verkoop van de tuingrond aan vier 

inwoners van de woonwijk Slype. 

5.  Goedkeuring ontwerpakte tot verkoop van een stuk grond (openbare groenzone), gelegen 

Jan Joseph Raepsaetstraat (naast huisnr. 15) te Heestert. 

Een inwoner van de Jan Joseph Raepsaetstraat in Heestert wenst een stuk grond aan te kopen dat ligt in 

een openbare groenzone en paalt aan zijn tuin. 

In eerste instantie werden alle aanpalende eigenaars hierover aangeschreven en vervolgens werd een 

Schatter van Onroerende Goederen aangesteld. 

De venale waarde van het perceeltje grond wordt bepaald op 2.170,00 euro. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 juli 2017 principieel beslist tot verkoop van de grond. 

Tijdens het openbaar onderzoek van 26 september 2017 tot en met 10 oktober 2017, werd geen enkel 

bezwaarschrift ingediend. 

Aan de gemeenteraad wordt nu goedkeuring gevraagd voor het ontwerp van akte inzake verkoop van het 

onroerend goed. 

6.  Goedkeuring subsidiereglementen jeugd - toelage voor de werking van jeugd- en 

jongerenverenigingen & toelage voor kampen. 

De dienst jeugd evalueert jaarlijks de reglementen m.b.t. toelagen voor het jeugdwerk.  
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Op basis van de evaluatie is het aangewezen om de principes in het kader van de werkingen voor personen 

met een beperking aan te passen binnen het reglement toelagen voor kampen. 

De werkingspunten voor het organiseren van activiteiten of weekends met personen met een beperking 

liggen al jaren dubbel zo hoog als die voor de andere jeugdwerkingen. Deze werking vergt immers extra 

begeleiding, zorg en aangepaste infrastructuur. Het is aangewezen om deze regel ook bij kampen toe te 

passen.  

Daarenboven werd de invulling van Doe Iets! binnen het reglement reguliere werking verder uitgebreid. 

Groepen die het label hartveilig behalen, deelnemen aan het UiTPASproject of actie voeren tijdens de 

lenteschoonmaak krijgen voortaan ook 100 extra punten per actie. 

7.  Goedkeuring afsprakennota voor de opmaak van een beheersplan voor het beschermd 

monument Hoeve De Priesterage Zwevegem. 

Momenteel wordt Hoeve De Priesterage particulier verhuurd. Daarnaast wordt één van de ruimtes verhuurd 

voor socio-culturele doeleinden aan verenigingen of private personen via de dienst cultuur. Uit een inspectie 

van Monumentenwacht blijkt dat onderhoudswerken aan Hoeve De Priesterage noodzakelijk zijn. Volgens 

het besluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 

kan de gemeente ook een beroep doen op 80 % subsidiëring voor het uitvoeren van onderhouds- en/of 

restauratiewerken. Een voorwaarde hiervoor is de opmaak van een beheersplan. Het beheersplan kan 

worden opgemaakt door Leiedal na goedkeuring van een afsprakennota. De kostprijs voor de opmaak van 

een beheersplan wordt geraamd op 10.316,65 euro excl. btw of 12.483,14 euro incl. btw.  

8.  Bereiding en levering van maaltijden ten behoeve van de deelnemende basisscholen en 

jeugddienst te Zwevegem voor de periode 2018-2021. - Goedkeuring opdracht met 

vaststellen wijze van gunnen. 

De huidige opdracht voor de bereiding en de levering van maaltijden ten behoeve van de deelnemende 

basisscholen te Zwevegem loopt teneinde op 30 juni 2018. Er moet dus een nieuwe prijsofferte worden 

uitgeschreven. 

De basisscholen van het Vrij Onderwijs te Zwevegem wensen terug deel te nemen aan deze prijsofferte.  

Bijkomende wenst ook de jeugddienst Zwevegem deel te nemen voor het verstrekken van de maaltijden 

tijdens de schoolvakanties voor de activiteiten (grabbelpas, petoeter, speelpleinwerking).  Er wordt een 

prijsofferte uitgeschreven voor een periode van 3 jaar (2018-2021). 

Het gemeentebestuur treedt op als opdrachtgevend bestuur. 

Deze opdracht wordt geraamd op 1.262.452 euro BTW inclusief waarvan 644.296 euro ten laste van het 

gemeentebestuur Zwevegem en 618.156 euro BTW inclusief ten laste van de Vrije Basisscholen Groot 

Zwevegem. 

9.  Leveren van boeken en audiovisuele materialen ten behoeve van de bibliotheek te 

Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van boeken en audiovisuele materialen 

voor de bibliotheek. 

De opdracht wordt uitgeschreven voor 2 jaar (2018-2019). 

De totale raming bedraagt 114.000 euro BTW incl.  
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10.  Goedkeuren opdracht met bepaling gunningswijze in het kader van eigenaarsonderhoud 

Sportpunt 2. 

Op 8 augustus 2016 werd de DBFMO-overeenkomst met S&R afgesloten, voor de realisatie van het nieuwe 

zwembadcomplex in Zwevegem. Binnen die DBFMO-overeenkomst werd ook een exploitatieovereenkomst 

gesloten voor Sportpunt 2. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat in Sportpunt 2 een danszaal en een 

extra sporthal zou worden gerealiseerd. 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. 

De werken worden deels gefinancierd door de gemeente, deels door S&R. Afspraken hieromtrent werden 

gemaakt in de exploitatieovereenkomst. Heel wat werken die ten laste vallen van de gemeente zijn technisch 

moeilijk te scheiden van de werken die uitgevoerd worden door S&R.  

Volgende opdrachten worden goedgekeurd: 

- het plaatsen van de brandwerende dichtingen 

- vervangen van bestaande waterleidingen 

- het plaatsen van een nieuw gebouwenbeheersysteem 

- het leggen van leidingen tussen de gevel en de buffer in het kader van hemelwaterrecuperatie 

Deze opdrachten zullen gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure waarbij alleen zal 

onderhandeld worden met S&R omdat deze opdrachten moeilijk technisch te scheiden zijn van de werken 

die uitgevoerd worden ten laste van S&R. 

Naast deze werken zijn er ook nog werken die wel door de gemeente zelf kunnen worden opgevolgd. Het 

betreft: 

- het plaatsen van compartimentering 

- het plaatsen van een waterverzachter 

- het opsplitsen van de gasteller. 

Voor de uitvoering van deze werken wordt een princiepsbeslissing gevraagd aan de gemeenteraad. Indien 

van toepassing zullen de goedkeuringen van de 3 laatstgenoemde opdrachten ter goedkeuring worden 

voorgelegd in een volgende gemeenteraad. 

De nodige budgetten voor het uitvoeren van alle werken zullen voorzien worden bij een volgende 

budgetwijziging. 

11.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

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


