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1.  Gemeente Zwevegem - goedkeuring jaarrekening + doelstellingenrealisatie + jaarverslag 

2017. 

2017 werd afgesloten met een budgettair resultaat van € 183.882,16 dat bekomen wordt met een totaal 

aan uitgaven van 37.942.690,00 euro en 38.126.572,16 euro ontvangsten.  

Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: 4.042.147,19 euro - dit cijfer geeft weer 

hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de 

geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te 

financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Dit is uiteraard een zeer gunstig cijfer! 

De exploitatierekening vertoont een positief saldo van 6.949.821,90 euro - dit is het resultaat zonder 

verrekening van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. 

Enkele belangrijke cijfers: 

 om en bij de 1,98% van de totale uitgaven (29.642.672,02 euro) gaat naar verbruikte goederen en 

verstrekte diensten; 

 diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling gebouwen, wegen,…) zijn 

samen goed voor 22,88%, we stellen vast dat we een aanzienlijk overschot ten opzichte van het 

eindbudget 2017 realiseren; 

 de grootste hap uit het budget gaat naar personeelskosten: in 2017 goed voor 42,74% van onze 

middelen (sociale lasten en pensioenen mandatarissen inbegrepen); 

 onder rubriek 64 - de toegestane werkingssubsidies - werd 8.483.340,40 euro geboekt of 28,62% van de 

uitgaven. De toelage aan het OCMW (3.000.000,00 euro), de politiezone MIRA (1.932.496,91 euro), 

IMOG (1.090.882,24 euro), HVZ Fluvia (576.440,42 euro) en de kerkfabrieken (248.519,76 euro) 

vertegenwoordigen het grootste aandeel; 

 tenslotte boeken we nog 3,78% aan financiële kosten.  

Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 12,95% of 4.739.382,80 euro. Het betreft 

opbrengsten uit de diverse gemeentelijke retributies. 

De fiscale opbrengsten en boetes vertegenwoordigen 18.806.136,79 euro of 51,39% van de totale 

ontvangsten. Het hoofdaandeel komt van de aanvullende belastingen (opcentiemen onroerende voorheffing 

en aanvullende personenbelasting). De totale belastingontvangsten dalen (-1,71%) in vergelijking met 2016. 

Dit kan verklaard worden door de compensatie materieel en outillage die in het verleden onterecht onder de 

rubriek fiscale opbrengsten werden geboekt, zie stijging subsidies. 

Afgezien van de financiële opbrengsten (3,42%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere 

operationele opbrengsten: 11.795.500,14 euro. 

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

- 3.786.568,32 euro.   

Aan investeringszijde werd 5.225.727,67 euro uitgegeven en 1.439.159,35 euro ontvangen. 

Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan.  

Toelichtende nota GR 28.05.2018 



 
Toelichtende nota gemeenteraad 28 mei 2018                                                                         pagina 2 

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

resultaat 2017 komt uit op een bedrag van 2.725.085,65 euro. 

Gezien er geen bestemde gelden zijn is dit meteen het resultaat op kasbasis, dit kan een bestemming 

krijgen bij de volgende budgetopmaak of budgetwijziging - te bepalen door de gemeenteraad. 

Het jaarverslag geeft een overzicht van het gevoerde beleid en van de activiteiten en werkzaamheden van 

de gemeentediensten in 2017. 

Het volledige verslag is te lezen op www.zwevegem.be/dienstverelening en 

bestuur/beleid/beleidsdocumenten. 

2.  Goedkeuring meerjarenbeleidsplan Zwevegem 2018-2020 - aanpassing 1. 

3.  Goedkeuring budgetwijziging 2018-1 gemeente Zwevegem.

In onderstaande toelichting hebben de wijzigingen telkens betrekking op de jaren 2018 tot en met 2020. 

EXPLOITATIEBUDGET 

De som van de exploitatieresultaten (ontvangsten - uitgaven) 2018-2020 stijgt na aanpassing meerjarenplan 

2018-2020 met 73.739,98 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 988.808,15 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel. 

 

 

  

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR)

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 6.522.920,90 6.459.442,65 7.188.214,24 6.949.821,90

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Exploitatieresultaat voor aanpassing (VOOR) 4.229.734,53 4.439.615,06 3.522.001,33 12.191.350,92

Exploitatieresultaat na aanpassing (NA) 4.004.772,82 4.580.341,69 3.679.976,39 12.265.090,90

Wijziging -224.961,71 140.726,63 157.975,06 73.739,98

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 27.355.608,73 28.379.693,65 28.961.205,45 29.642.672,02

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Uitgaven (VOOR) 32.170.121,48 32.104.187,79 32.251.084,94 96.525.394,21

Uitgaven (NA) 32.753.992,62 32.315.071,60 32.445.138,14 97.514.202,36

Wijziging 583.871,14 210.883,81 194.053,20 988.808,15

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Verbruikte goederen (VOOR) 603.576,60 601.913,55 602.152,86

Verbruikte goederen (NA) 538.401,90 518.241,57 537.862,50 585.727,95 617.722,40 608.982,00 609.482,00

Wijziging 14.145,80 7.068,45 7.329,14

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Diensten & diverse leveringen (VOOR) 7.653.562,32 7.272.761,38 7.215.452,28

Diensten & diverse leveringen (NA) 6.211.430,02 6.052.338,04 6.561.042,49 6.783.443,08 7.713.264,09 7.207.566,42 7.121.998,32

Wijziging 59.701,77 -65.194,96 -93.453,96

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Personeelskosten (VOOR) 13.448.222,67 13.279.879,32 13.420.071,58

Personeelskosten (NA) 11.959.208,31 12.253.040,67 12.461.923,40 12.669.949,83 13.992.896,24 13.514.127,14 13.657.449,60

Wijziging 544.673,57 234.247,82 237.378,02

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (VOOR) 9.346.513,12 9.900.112,54 10.028.722,06

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten (NA) 7.400.612,26 8.414.718,35 8.304.388,00 8.483.340,40 9.346.513,12 9.900.112,54 10.028.722,06

Wijziging 0,00 0,00 0,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Financiële kosten (VOOR) 1.118.246,77 1.049.521,00 984.686,16

Financiële kosten (NA) 1.245.956,24 1.141.355,02 1.095.989,06 1.120.210,76 1.083.596,77 1.084.283,50 1.027.486,16

Wijziging -34.650,00 34.762,50 42.800,00

http://www.zwevegem.be/dienstverelening
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De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Verbruikte goederen 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2018-2020): 

 Daling aankopen huisvuil-, PMD- en ISOMO-zakken containerpark (- 11.797,01 euro). 

 Daling aankopen van dranken Sportpunt 1 (- 7.500,00 euro). 

 Stijging aankopen schoolbenodigdheden scholen Zwevegem (+ 29.000,00 euro). 

 Daling aankopen van dranken gemeenteschool Heestert (- 16.500,00 euro). 

 Stijging aankopen schoolbenodigdheden gemeenteschool Heestert (+ 14.340,40 euro). 

 Stijging aankopen schoolbenodigdheden gemeenteschool Klimop (+ 12.000,00 euro). 

 Stijging aankopen schoolmaaltijden gemeenteschool Klimop (+ 9.000,00 euro). 

 

Diensten & diverse leveringen 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2018-2020): 

 Stijging onderhoud en herstel van gebouwen Gemeentepunt (+ 15.000,00 euro). 

 Daling vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur in functie van doorrekening 

helft wedde financieel directeur van OCMW aan gemeente (wedde financieel directeur verhuist van 

payroll OCMW naar gemeente, zie ook personeelskosten) (- 205.468,89 euro). 

 Daling verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (- 7.745,35 euro). 

 Stijging uitgaven elektriciteit ATD Blokellestraat (+ 26.427,20 euro). 

 Daling uitgaven telecommunicatie (- 13.910,00 euro). 

 Stijging lopende huur en onderhoudscontracten ICT in functie van e-facturatie financiële dienst, 

huurkoop ANPR camera’s en verwerking opnames gemeenteraad (+ 133.092,57 euro). 

 Daling verzekering rollend materieel (- 7.339,47 euro). 

 Daling onderhoud en herstel gebouw brandweer (- 15.000,00 euro). 

 Stijging uitgaven elektriciteit marktkasten (+ 13.259,96 euro). 

 Daling uitgaven elektriciteit openbare verlichting (- 94.334,24 euro). 

 Stijging aankopen materieel dienst groen in functie van aankopen vuilnisbakken (+ 21.000,00 euro). 

 Stijging tussenkomst in huur Transfo (AGB) door de gemeente (+ 16.500,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen De Brug (+ 30.000,00 euro). 

 Stijging onderhoud en herstel gebouwen OC’s vzw in functie van renovatie sanitair OC Malpertus (+ 

20.000,00 euro). 

 Stijging huur, onderhoud en herstel van installaties, machines en uitrusting atletiek in functie van 5-

jaarlijkse schoonmaak piste en schilderwerken (+ 11.000,00 euro). 

 Stijging huur ICT-materiaal en software onderwijs (+ 16.636,53 euro). 

 Stijging uitgaven vorming onderwijs in functie van Flanders Synergy (+ 16.500,00 euro). 

 

Personeelskosten 

Het initiële budgetjaar 2018 is gebaseerd op een simulatie door de weddecentrale Schaubroeck. Het 

Planbureau verwacht dat de spilindex in september dit jaar overschreden zal worden. Als dat gebeurt, zullen 

de weddes van het overheidspersoneel in november met 2% stijgen. Hiermee werd geen rekening 

gehouden, maar dit kan eventueel meegenomen worden in de tweede budgetwijziging. 

De wedde van de financieel directeur wordt verplaatst van de payroll van het OCMW naar de payroll van de 

gemeente (+ 407.513,13 euro). 
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In 2017 werden middelen voorzien voor een eenmalige bijdrage in de tweede pensioenpijler voor het 

contractueel personeel (391.400,00 euro). Deze werden door Dibiss in 2017 niet aangerekend en worden 

opnieuw voorzien in 2018. 

De uitgaven voor fietsvergoedingen worden verhoogd met 15.000,00 euro. Het bedrag per kilometer wordt 

opgetrokken tot het wettelijk vrijgesteld maximum (0,23 euro per km). 

De uitgaven voor maaltijdcheques worden verhoogd met 166.428,18 euro. De waarde van een 

maaltijdcheque wordt verhoogd naar 7,00 euro en 8,00 euro vanaf respectievelijk 01.07.2018 en 1 januari 

2019. 

 

Toegestane werkingssubsidies en andere kosten 

Geen wijzigingen. 

 

Financiële kosten 

De intresten voor nieuwe leningen stijgen met € 54.912,50 euro. De op te nemen leningen in de aanpassing 

meerjarenplanning stijgen met 700.000,00 euro, zie onderstaand overzicht: 

 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 1.062.548,13 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

Voor de ontvangsten in detail bekomen we onderstaand overzicht: 

 

 

De belangrijkste wijzigingen per rubriek: 

Opbrengsten uit de werking 

De wijzigingen kunnen in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking 

op de som voor de jaren 2018-2020): 

 Stijging doorfacturatie diverse kosten in functie van doorrekening helft wedde financieel directeur 

van gemeente aan OCMW (wedde financieel directeur verhuist van payroll OCMW naar gemeente, 

zie ook personeelskosten) (- 216.300,00 euro). 

R 2014  R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Op te nemen leningen (VOOR) 7.450.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Op te nemen leningen (NA) 4.590.366,12 9.050.000,00 2.350.000,00 4.750.000,00

Wijziging 1.600.000,00 -1.650.000,00 750.000,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 33.878.529,63 34.839.136,30 36.149.419,69 36.592.493,92

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Ontvangsten (VOOR) 36.399.856,01 36.543.802,85 35.773.086,27 108.716.745,13

Ontvangsten (NA) 36.758.765,44 36.895.413,29 36.125.114,53 109.779.293,26

Wijziging 358.909,43 351.610,44 352.028,26 1.062.548,13

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Opbrengsten uit de werking (VOOR) 4.503.604,40 4.308.365,97 4.365.427,96

Opbrengsten uit de werking (NA) 4.108.760,70 4.328.264,03 4.519.632,20 4.739.382,80 4.804.926,58 4.622.071,71 4.679.051,52

Wijziging 301.322,18 313.705,74 313.623,56

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Fiscale opbrengsten en boetes (VOOR) 19.025.836,26 19.146.187,77 19.268.682,38

Fiscale opbrengsten en boetes (NA) 19.157.106,21 18.925.776,67 19.256.438,15 18.806.136,79 19.022.336,26 19.142.687,77 19.265.182,38

Wijziging -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Subsidies en andere operationele opbrengsten (VOOR) 11.904.809,93 12.128.709,17 11.183.593,58

Subsidies en andere operationele opbrengsten (NA) 9.727.488,20 10.709.572,86 10.503.923,09 11.795.500,14 11.965.897,18 12.170.113,87 11.225.498,28

Wijziging 61.087,25 41.404,70 41.904,70

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Financiële opbrengsten (VOOR) 965.605,42 960.539,94 955.382,35

Financiële opbrengsten (NA) 885.174,52 875.522,74 1.869.426,25 1.251.474,19 965.605,42 960.539,94 955.382,35

Wijziging 0,00 0,00 0,00
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 Stijging doorfacturatie diverse kosten preventie in functie van doorrekening aan OCMW (+ 

30.000,00 euro). 

 Daling opbrengsten verhuur koetshuis (huur Kind & gezin stopgezet in 2017) (- 14.400,00 euro). 

 Stijging ontvangsten uit BOT (Bijdrage opvang en toevoer drinkwater) (+ 450.000,00 euro). 

 Stijging ontvangsten uit retributie IBA (+ 180.000,00 euro). 

 Stijging tussenkomsten van ouders in de schoolmaaltijden scholen Zwevegem (+ 15.000,00 euro). 

 Stijging tussenkomsten van ouders in het toezicht (+ 22.500,00 euro). 

 

Fiscale opbrengsten 

Zie detail hoofdstuk 5.6. 

De inkomsten uit verspreiding kosteloos reclamedrukwerk dalen met 60.000,00 euro. 

De inkomsten uit leegstand stijgen met 45.000,00 euro en de ontvangsten uit tweede verblijven stijgen 

met 4.500,00 euro. 

 

Subsidies en andere operationele opbrengsten 

De stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door onderstaande (cijfers hebben telkens betrekking op de 

som voor de jaren 2018-2020): 

 Stijging overige specifieke werkingssubsidies dienst groen in functie van subsidie vuilnisbakken (+ 

6.8000,00 euro). 

 Stijging subsidies onderwijs gemeentescholen Zwevegem (+ 27.089,20 euro), gemeenteschool Sint-

Denijs (+ 12.000,00 euro), gemeenteschool Heestert (+ 14.340,40 euro) en gemeenteschool Klimop 

(+ 60.000,00 euro). 

 

Financiële opbrengsten 

Geen wijzigingen. 

 

INVESTERINGSBUDGET 

De som van de resultaten (ontvangsten - uitgaven) in het investeringsbudget 2018-2020 daalt na 

aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 3.597.063,08 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

UITGAVEN 

De uitgaven 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 3.843.415,79 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR)

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -6.213.711,87 -684.251,71 -10.228.475,12 -3.786.568,32

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Investeringsresultaat voor aanpassing (VOOR) -8.490.429,33 -5.290.101,23 -4.357.082,41 -18.137.612,97

Investeringsresultaat na aanpassing (NA) -12.677.669,90 -3.801.278,41 -5.255.727,75 -21.734.676,05

Wijziging -4.187.240,57 1.488.822,82 -898.645,34 -3.597.063,08
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Als we de uitgaven gedetailleerder onder de loep nemen, bekomen we onderstaande tabel.

 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 Diverse overdracht 2017: vervangen TL lampen Gemeentepunt (10.000,00 euro), nieuwe cabine 

Ubuntu (55.781,82 euro), investeringstoelagen kerkfabrieken (92.111,60 euro), wegenis 

(483.902,88 euro), voetpaden (477.788,51 euro), afkoppelingssubsidies wegenis (76.237,83 euro), 

theaterzaal (39.358,19 euro), De Brug (15.000,00 euro), bibliotheek (11.000,00 euro), 

trajectbegeleiding zwembad (15.085,11 euro), Transfo (197.548,16 euro), Stenen Molen (27.380,54 

euro), speelpleinen (10.000,00 euro), gebouwen onderwijs (136.667,83 euro) en uitrusting en 

meubilair onderwijs (70.502,06 euro). 

 Er wordt krediet voorzien voor de aankoop van 14 nieuwe bureaustoelen in het Gemeentepunt 

(12.000,00 euro). 

 Er wordt krediet voorzien voor de aankoop van informaticamateriaal in functie van geluidsopname 

zitting in de raadszaal (+ 7.500,00 euro). 

 De uitgaven voor de bijdrage bedrijvenzone De Pluim stijgen met 28.066,90 euro (er werd geen 

rekening gehouden met de indexering). 

 De uitgaven voor binnen-gebied Leopoldstraat dalen met 150.000,00 euro. 

 Er wordt krediet voorzien voor de plaatsing van IBA’s (30 stuks per jaar) (630.000,00 euro). 

 Er wordt 25.000,00 euro voorzien voor een gebouwbeheerssysteem in Sporpunt 1 (dient 

losgekoppeld te worden van Sportpunt 2). 

 Er wordt 319.526,03 euro bijkomend voorzien voor de aanpassingen aan Sportpunt 2 

(gebouwenbeheerssysteem, waterleidingen, brandcompartimentering, vernieuwing luchtkanalen,…). 

 Het uitgavenkrediet investeringstoelagen in functie van kunstgrasvelden stijgt met 420.000,00 euro. 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” worden diverse overdrachten 2017 voorzien: 

Harelbeekstraat (30.000,00 euro), Stedestraat & Stokerijstraat (384.008,21) en schoolomgevingen 

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Uitgaven (VOOR)

Uitgaven (NA) 7.677.216,50 5.632.962,00 11.329.202,41 5.225.727,67

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Uitgaven (VOOR) 10.916.765,63 10.764.910,29 4.536.993,00 26.218.668,92

Uitgaven (NA) 14.553.818,08 9.967.628,30 5.540.638,34 30.062.084,71

Wijziging 3.637.052,45 -797.281,99 1.003.645,34 3.843.415,79

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

IE-OB (Overig beleid)

Uitgaven (VOOR) 9.650.854,33 4.629.910,29 2.566.993,00

Uitgaven (NA) 6.130.191,53 597.572,73 4.059.961,42 3.499.396,26 11.439.241,26 4.862.367,35 3.570.638,34

Wijziging 1.788.386,93 232.457,06 1.003.645,34

IE-BD3.1 (Verkeersveiligheid verhogen)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 277.500,00 450.000,00 1.450.000,00

Uitgaven (NA) 1.035.859,09 2.451.775,91 1.758.432,08 892.778,15 489.988,74 450.000,00 1.450.000,00

Wijziging 212.488,74 0,00 0,00

IE-BD4.2 (Openbare parkzones inrichten)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 355.000,00 530.000,00 520.000,00

Uitgaven (NA) 510.000,00 95.000,00 65.560,28 457.450,49 466.711,76 530.000,00 520.000,00

Wijziging 111.711,76 0,00 0,00

IE-BD6.2 (Onderwijsinfrastructuur)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 363.411,30 5.100.000,00 0,00

Uitgaven (NA) 610.000,00 5.079.968,81 375.699,72 1.957.011,83 3.957.260,95 0,00

Wijziging 1.593.600,53 -1.142.739,05 0,00

IE-BD7.1 (Profileren van Zwevegem)

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 2018 2019 2020

Uitgaven (VOOR) 270.000,00 55.000,00 0,00

Uitgaven (NA) 1.165,88 322.855,00 365.279,82 403,05 200.864,49 168.000,00 0,00

Wijziging -69.135,51 113.000,00 0,00
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(25.980,53 euro). Het krediet voor de heraanleg van het fietspad Zwevegemstraat wordt geschrapt (- 

227.500,00 euro), de aanpassingen zullen gebeuren via het exploitatiebudget. 

In de investeringsenveloppe “Openbare parkzones inrichten” wordt het krediet voor de aankoop van het 

speelbos Otegem overgedragen van 2017 (107.500,00 euro). 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” stijgen de kredieten voor de realisatie van 

gemeenteschool Heestert (394.961,48 euro) en de centralisatie van de kunstacademie in De Brug 

(55.900,00 euro). Het uitgavenkrediet voor de realisatie van de gemeenteschool Heestert was quasi volledig 

voorzien in 2019, een gedeelte (30%) werd verschoven naar 2018. 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” worden diverse overdrachten 2017 voorzien: 

wandel- en fietspaden (10.000,00 euro), uitvoering erosiebestrijdingsplan (26.240,67 euro) en Infopunt 

Transfo (4.623,82 euro). 

 

ONTVANGSTEN 

De ontvangsten 2018-2020 stijgen na aanpassing meerjarenplan 2018-2020 met 246.352,71 euro. 

Onderstaand een overzicht per jaar: 

 

 

De belangrijkste wijzigingen in de investeringsenveloppe “Overig beleid”: 

 Overdracht 2017: terugvordering nieuwe cabine Ubuntu (56.000,00 euro). 

 Er wordt 315.000,00 euro subsidie voorzien voor de plaatsing van IBA’s (30 stuks per jaar). 

 De subsidies Transfo (restauratiedossiers 6, 7 en 8) dalen met 209.528,17 euro in functie van 

realiteit. 

In de investeringsenveloppe “Verkeersveiligheid verhogen” is er een overdracht 2017 voor de subsidies 

Stedestraat & Stokerijstraat (304.541,25 euro). 

In de investeringsenveloppe “Onderwijsinfrastructuur” dalen de subsidies voor de realisatie van de 

gemeenteschool Heestert in functie van realiteit (- 291.356,03 euro). 

In de investeringsenveloppe “Profileren van Zwevegem” worden diverse overdrachten 2017 voorzien: 

subsidie uitvoering erosiebestrijdingsplan (12.601,66 euro) en Infopunt Transfo (59.094,00 euro). 

4.  Advies jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het centraal 

kerkbestuur Zwevegem. 

Gunstig advies wordt verleend over de jaarrekening 2017 van de kerkfabrieken ressorterend onder het 

centraal kerkbestuur Zwevegem: 

a) Sint Amandus Zwevegem-Centrum, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 16 februari 2018 

en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 10 360,46  26 941,39  16 580,93  

investeringen 3 267,00  3 267,00  0,00  

globaal resultaat 13 627,46  30 208,39  16 580,93  

gemeentelijke toelage 90 203,09  89 575,80  -627,29  

R 2014 R 2015 R 2016 R 2017

Ontvangsten (VOOR)

Ontvangsten (NA) 1.463.504,63 4.948.710,29 1.100.727,29 1.439.159,35

Wijziging

2018 2019 2020 TOTAAL

Ontvangsten (VOOR) 2.426.336,30 5.474.809,06 179.910,59 8.081.055,95

Ontvangsten (NA) 1.876.148,19 6.166.349,89 284.910,59 8.327.408,66

Ontvangsten (NA) -550.188,12 691.540,83 105.000,00 246.352,71



 
Toelichtende nota gemeenteraad 28 mei 2018                                                                         pagina 8 

 

b) Maria Bernarda Zwevegem-Knokke, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 7 maart 2018 en 

die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 31 474,30  24 861,88  -6 612,42  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 31 474,30  24 861,88  -6 612,42  

gemeentelijke toelage 18 974,93  15 346,99  -3 627,94  

 

c) Sint-Jozef Arbeider Zwevegem-Kappaert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 30 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet: 

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 32 131,89  39 249,22  7 117,33  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 32 131,89  39 249,22  7 117,33  

gemeentelijke toelage 29 391,55  25 430,43  -3 961,12  

d) Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Heestert, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 29 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 22 073,35  19 295,05  -2 778,30  

investeringen 0,00  5 430,00  5 430,00  

globaal resultaat 22 073,35  24 725,05  2 651,70  

gemeentelijke toelage 39 052,32  28 667,55  -10 384,77  

 

e) Sint-Eligius Moen, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 06 februari 2018 en die zich als volgt 

voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 21 130,29  34 889,68  13 759,39  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 21 130,29  34 889,68  13 759,39  

gemeentelijke toelage 18 860,71  34 056,16 15 195,45  

 

f) Sint-Amand en Sint-Anna Otegem, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 26 februari 2018 

en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 21 458,09  18 420,75  -3 037,34  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 21 458,09  18 420,75  -3 037,34  

gemeentelijke toelage 37 474,76  37 081,35  -393,41  
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g) Sint-Dionysius en Genesius Sint-Denijs, vastgesteld in zitting van de kerkraad d.d. 17 januari 

2018 en die zich als volgt voordoet:  

RESULTAAT 2016 2017 verschil 

exploitatie 11 039,44  935,27  -10 104,17  

investeringen 0,00  0,00  0,00  

globaal resultaat 11 039,44  935,27  -10 104,17  

gemeentelijke toelage 30 610,82  28 743,48  -1 867,34  

5.  Goedkeuring jaarrekening 2017 van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). 

Balans 2014 2015 2016 2017 
  

 
        

  
ACTIVA 3.715.651,86 3.655.717,11 3.667.524,83 3.638.071,53 

  
Vaste Activa 8.093,40 0,00 0,00 0,00 

  
Vlottende Activa (vord. & 
voorraden) 

11.667,56 59.666,95 28.478,56 22.316,31 
  

Vlottende Activa (liquide middelen) 84.945,14 23.114,36 104.120,43 118.839,34 
  

Vlottende Activa (overlopende 
rek.) 

3.610.945,76 3.572.935,80 3.534.925,84 3.496.915,88 
  

   
    

  
PASSIVA 3.715.651,86 3.655.717,11 3.667.524,83 3.638.071,53 

  
Eigen Vermogen -36.701,41 -15.227,38 35.893,25 64.955,35 (1) 

 
Schulden (LT) 3.657.531,49 3.567.092,34 3.476.653,18 3.386.214,01 

  
Schulden (KT) 94.821,78 103.852,15 154.978,40 186.902,17 

  

    
    

 
(1) = De stijging is het gevolg van de opname van het positief resultaat 2017. 

   

        
  rekening rekening rekening rekening budget 

  
Resultatenrekening 2014 2015 2016 2017 2017 

  

    
    

  
Bedrijfsopbrengsten 121.768,42 185.167,00 239.423,19 247.754,39 257.900,00 

  
Bedrijfskosten 98.478,98 118.865,65 146.060,80 194.020,27 118.780,00 

  
Bedrijfsresultaat 23.289,44 66.301,35 93.362,39 53.734,12 139.120,00 (1) 

 

    
    

  
Financiële opbrengsten 38,85 6,23 0,01 0,00 0,00 

  
Financiële kosten 47.460,77 44.833,55 42.241,77 39.636,73 39.735,94 

  
Financieel resultaat -47.421,92 -44.827,32 -42.241,76 -39.636,73 -39.735,94 (2) 

 

    
    

  
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Uitzonderlijke kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    
    

  
Belastingen op het resultaat 0,00 0,00 0,00 14.964,71 0,00 

  

    
    

  
Winst / Verlies (-) -24.132,48 21.474,03 51.120,63 29.062,10 99.384,06 

  
Gemeentelijke werkingstoelage 15.104,66 10.338,21 14.076,54 0,00 33.700,00 

  
Prijssubsidie PZ+ MZ 62.487,21 101.200,10 101.285,11 125.193,29 112.500,00 
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(1) = Dit resultaat is samengesteld uit enerzijds de exploitatieontvangsten (zijnde vnl. huur- en drankinkomsten en de 

daaraan 
gerelateerde prijssubsidies a rato van MZ 100% en PZ 160%) en anderzijds de exploitatiekosten, zijnde vnl. aankopen 

drank,  

aflossing huurlast, erelonen revisor, energiekosten en onderhoudskosten. 
   (2) = Dit betreft enerzijds het positieve resultaat tussen de ontvangen intresten uit beleggingen en liquide middelen en 

de te  

betalen bankkosten, en vnl. anderzijds de inboeking van de intrestlasten afgesloten lening. 

   

6.  Goedkeuring jaarrekening 2017 vzw Transfo. 

Balans 2014 2015 2016 2017 
 

 
        

 
ACTIVA 64.744,72 33.429,80 12.908,03 14.361,03 

 
Vaste Activa 2.017,55 1.681,29 1.345,03 1.008,77 

 
Vlottende Activa (klanten) 61.157,12 9.482,80 1.035,50 7.957,38 

 
Vlottende Activa (liquide middelen) 1.570,05 22.265,71 10.527,50 5.394,88 

 

   
    

 
PASSIVA 64.744,72 33.429,80 12.908,03 14.361,03 

 
Eigen Vermogen -6.472,36 2.746,44 -18.517,96 3.941,64 (1) 

Schulden (leveranciers) 71.217,08 30.683,36 31.425,99 10.419,39 
 

    
    

 
(1) = De stijging is het gevolg van de opname van het positief resultaat 2017. 

   

        

        
  rekening rekening rekening rekening budget 

  
Resultatenrekening 2014 2015 2016 2017 2017 

  

    
    

  
Bedrijfsopbrengsten 135.396,16 149.874,10 149.878,22 119.213,84 115.000,00 

  
Bedrijfskosten 111.549,01 140.649,78 169.217,29 96.290,92 104.637,00 

  
Bedrijfsresultaat 23.847,15 9.224,32 -19.339,07 22.922,92 10.363,00 (1) 

 

    
    

  
Financiële opbrengsten 97,23 1,98 0,09 1,23 0,00 

  
Financiële kosten 53,09 7,50 53,16 68,16 0,00 

  
Financieel resultaat 44,14 -5,52 -53,07 -66,93 0,00 

  

    
    

  
Uitzonderlijke opbrengsten 0,00 21.000,00 9.000,00 0,00 0,00 

  
Uitzonderlijke kosten 0,00 21.000,00 9.000,00 0,00 0,00 

  
Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

    
    

  
Belastingen op het resultaat 0,00 0,00 -1.872,26 -396,39 0,00 

  

    
    

  
Winst / Verlies (-) 23.891,29 9.218,80 -21.264,40 22.459,60 10.363,00 

  
Gemeentelijke werkingstoelage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

       
 

(1) = Het bedrijfsresultaat is positief in de rekening 2017 als gevolg van de inkomsten uit de raamovereenkomst 
 

 (die betrekking hebben op uitgaven in rekening 2016). 
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7.  Leiedal - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

vergadering van 29 mei 2018. 

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

gemeente in de algemene vergadering van Leiedal.  

Deze vertegenwoordiger zal zijn stemgedrag in de algemene vergadering van Leiedal op dinsdag 29 mei 

2018 te Kortrijk afstemmen op het besluit van de gemeenteraad. 

8.  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.  

9.  PSILON - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de 

buitengewone algemene vergadering van 19 juni 2018. 

Psilon, de intercommunale vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen houdt op dinsdag 

19 juni 2018 een buitengewone algemene vergadering te Kortrijk. Aansluitend op de buitengewone 

algemene vergadering volgt de jaarvergadering. Op de agenda staat onder andere het voorstel tot wijziging 

van de statuten en goedkeuren van de jaarrekening 2017. 

10.  TMVS - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de algemene 

jaarvergadering van TMVS op 20 juni 2018. 

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

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

algemene vergadering van TMVS dv op woensdag 20 juni 2018 te Gent afstemmen op het besluit van de 

gemeenteraad. 

11.  Goedkeuring lastenkohier in het kader van het organiseren van de openbare verkoop met 

notaris aan de hoogstbiedende van 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 werd voorgesteld om het pand openbaar te koop aan te bieden. De organisatie van 

de openbare verkoop zou gebeuren met een notaris.  

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

conform het ‘Multimediaal publicatiepakket West-Vlaams Notariaat’. 

Thans wordt goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad voor het ontwerp van bijzondere 

verkoopsvoorwaarden (lastenkohier en toewijzing onder opschortende voorwaarde van hoger bod – 

vrijwillige openbare verkoop Zwevegem). 
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12.  Goedkeuring wegenistracé verkaveling woonproject Transfo. 

De verkavelingsaanvraag betreft de realisatie van 16 kavels voor rijwoningen, 2 kavels voor 

meergezinswoningen en de omgevingsaanleg van de site.  Het woonproject maakt deel uit van de 

Transfosite die beschermd is als momument (M.B. 3 mei 2012). De site is in reconversie waarbij naast sport- 

en vrije tijdsinfrastructuur ook bijkomende woningen voorzien worden. Voorliggende aanvraag is hiervan een 

onderdeel. De ontsluiting van het project gebeurt via een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg die zich 

situeert tussen de achterzijde van de tuinen van de woningen in de Kanaalstraat en de nieuw te realiseren 

woningen. Deze nieuwe weg takt aan op de Transfostraat.  Alle woningen zullen ontsloten worden via deze 

nieuwe weg. Binnen het openbaar domein worden ook 47 parkeerplaatsen voorzien. De ligging van de 

nieuwe weg zorgt er voor dat tussen de nieuwe woongelegenheden en de Transfosite een groot groen park 

kan ingericht worden dat niet doorsneden of versnipperd wordt door wegenis. De groene ruimte wordt 

aangelegd met gras in combinatie met bomenrijen en groenmassieven. Ze wordt doorkruist door 2 

wandelpaden en een fietspad. Aansluitend bij de bouwblokken worden 4 bufferbekkens voorzien i.k.v. het 

opvangen van regenwater.   

Gezien het feit dat de verkavelingsaanvraag de aanpassing en uitbreiding van bestaande wegenis voorziet, 

dient de gemeenteraad zich uit te spreken over de zaak van de wegen in de nieuwe verkaveling. 

13.  Princiepsbeslissing aanvraag tot het verplaatsen van voetweg nr. 91 te Zwevegem, 

grondgebied Zwevegem. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de verlegging van de voetweg 91 gelegen in 

Zwevegem, tussen de Stedestraat en de Slijpbeek en vervolgens langs de bedding van de Slijpbeek tot aan 

de grens met Deerlijk.  

De vraag voor verlegging van de voetweg komt van NV Woningbouw Paul Huyzentruyt en Flanders Immo 

Jacques Bostoen NV, met het oog op de realisatie van de verkaveling Slijpbeek en voor het aanleggen van 

een waterbufferbekken bij de Slijpebeek, voor rekening van de Provincie.  

De voetweg 91 heeft een breedte van 2 meter.  

Het eerste nog bestaande en te verleggen deel van de voetweg 91 tot aan de Slijpebeek , is gelegen op de 

percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 854W, 855E, 866A, 868C en 867B , recht tegenover de kerk op de 

Kappaert langs de Stedestraat tot aan de Slijpebeek. Dit deel is begrepen in een verbrede private weg en 

doet dienst als ontsluiting van de aangrenzende landerijen, de vroegere hoeve Spincemaille te Zwevegem en 

de voormalige watermolen, “Slypemolen”. 

Het verdere deel van de te verleggen voetweg 91 langs de Slijpebeek naar de gemeentegrens met Deerlijk, 

is gelegen op de percelen 1ste afdeling Sectie A nrs. 866A, 865B en 864A. 

14.  Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van 

een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het bouwen en renoveren van de 

kunstacademie te Zwevegem. 

De gemeente Zwevegem wenst de Kunstacademie te herlocaliseren en centraliseren. Een recent 

inspectierapport wijst uit dat de pedagogische aanpak van de Kunstacademie gebukt gaat onder de huidige 

infrastructurele problemen: verspreiding over teveel locaties, onaangename leeromgeving… 

Door het college werd, na een snelverkennend onderzoek, beslist om de kunstacademie te centraliseren op 

de site OC De Brug. Het college beslist de bestaande lokalen op te waarderen en een nieuwbouw te plaatsen 

voor de overige lokalen van de Kunstacademie, op de plaats van de huidige petanqueclub. Diverse scenario’s 

van de petanqueclub worden momenteel nog verder bekeken. 
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Het centraliseren van de Kunstacademie wordt opgenomen in een verbeterplan voor de Kunstacademie, 

naast diverse andere elementen met betrekking tot bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. In het kader van 

het uitrollen van het verbeterplan voor wat betreft het centraliseren van de kunstacademie, beslist het 

college van burgemeester en schepenen een beroep te doen op de diensten van Leiedal.  

Een eerste stap hiertoe is de aanstelling van een architect/ontwerper voor de volledige studieopdracht voor 

de bouw en de renovatie van de Kunstacademie in Zwevegem (inclusief ontwerp, veiligheidscoördinatie, 

studie stabiliteit, studie akoustiek, kwaliteitsbewaking & werfopvolging). 

Het college wenst de renovatie en nieuwbouw uit te voeren voor een maximaal bedrag van 3.250.000,00 

euro incl. btw alle kosten inbegrepen. We schatten de ereloonkosten op 240.000 euro (incl. BTW). 

15.  Goedkeuring informatieveiligheidsbeleid en -plan. 

Binnen het openbaar bestuur van Zwevegem zijn er in het verleden al verschillende richtlijnen met 

betrekking tot informatieveiligheid geformuleerd. Er is echter geen algemeen en goedgekeurd, 

informatieveiligheidsbeleid. Hierdoor zijn de visie, doelstellingen, rollen en verantwoordelijkheden m.b.t. 

informatieveiligheid niet formeel vastgelegd. Dit vormt een mogelijk risico voor de implementatie van 

informatieveiligheid. Er is dan ook nood aan een informatieveiligheidsbeleid.  

Daarnaast is het wettelijk verplicht om een informatieveiligheidsplan te hebben.1 Dit 

informatieveiligheidsplan beslaat een periode van drie jaar en moet minstens jaarlijks herzien te worden. 

Naast een wettelijke verplichting vormt een informatieveiligheidsplan ook een nuttig werkinstrument. Het 

heeft immers richting aan de uitvoering van maatregelen m.b.t. informatieveiligheid. Het voorstel voor het 

informatieveiligheidsplan werd opgemaakt na het uitvoeren van een risicoanalyse. Op basis hiervan werden 

er 43 maatregelen en 16 submaatregelen voorgesteld. Daarvan zijn volgens de informatieveiligheidscel 5 

maatregelen prioritair te behandelen. Dit zijn de volgende (in willekeurige volgorde):  

1. Informatieveiligheidsbeleid en een informatieveiligheidsplan opmaken 

Ingepland in februari-maart 2018. 

2. Zorg voor een proces voor het melden van incidenten 

Ingepland in maart-april 2018. 

3. Breng informatie en verwerkingen van persoonsgegevens in kaart 

Ingepland in februari-augustus 2018. Dit kan echter ook langer duren, omdat dit veel tijd vraagt.  

4. Inventariseer risico’s m.b.t. fysieke toegang: zorg voor een overzicht in één sleutelplan 

Ingepland in juli-augustus 2018. 

5. Vergroot bewustzijn medewerkers.  

Enkele concrete maatregelen, zoals communicatie over veranderende regelgeving, zijn ingepland in april-

mei. Er moet echter ook continu aandacht zijn voor het verbeteren van het bewustzijn van de 

medewerkers.   

De informatieveiligheidsconsulent heeft beide voorstellen al aan de informatieveiligheidscel voorgelegd.  

                                           
1 Bijvoorbeeld artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de 
veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch bestuurlijk 
gegevensverkeer.  



 
Toelichtende nota gemeenteraad 28 mei 2018                                                                         pagina 14 

16.  Leveren en plaatsen van speeltoestellen op speelterrein in St-Denijs en Zwevegem. - 

Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

In het meerjarenplan 2014-2019 is één van de doelstellingen: “het jaarlijks inrichten van nieuwe 

speelterreinen of het vervangen van de verouderde speeltoestellen”. 

Op vraag van de buurtbewoners wordt voorgesteld dit jaar op volgende twee plaatsen speeltoestellen te 

voorzien: Spoorwegstraat te St-Denijs  en Marcel Kintstraat te Zwevegem. 

De keuze van de speeltoestellen en inplanting gebeurde in overleg met de buurt. 

De totale raming voor deze realisaties bedraagt 24.000 euro BTW inclusief. 

17.  Goedkeuring ontwerp met vaststelling wijze van gunnen voor de heraanleg van voetpaden 

in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018. 

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

besproken en uitgewerkt tot een bestek door het studiebureau. Het gaat om traditionele herstellingswerken 

aan voetpaden, maar ook over de aanleg van voetpaden in nieuwe verkavelingen. De werken worden 

geraamd op 350.408,74 euro incl. btw en zullen gegund worden via openbare procedure.  

Er zijn werken gepland (soms deels) in de volgende straten: Constant Permekestraat, James Ensorplein, 

Meiweg, Gauwelstraat, Processieweg, Moenplaats, Dalestraat en Driesstraat, onder voorbehoud van 

voldoende budget. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de herstellingswerken en de aanleg van voetpaden.  

18.  Goedkeuring opdracht met bepaling der gunningswijze voor de aankoop van een 

watergeefgroep ten behoeve van dienst publieke ruimte. 

Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop van een nieuwe/tweedehands 

watergeefgroep voor Publieke Ruimte – dienst Groen en Natuur, met een totale raming van 12.000 euro, 

BTW incl.  

Om nieuwe aanplant van bomen en struiken een goede start te geven is watergift tijdens de eerste 3 jaar 

essentieel. Door de evolutie naar een steeds grilliger klimaat zal het flexibel inspringen door de dienst groen 

en natuur enkel aan belang winnen. Het volume van deze tank is belangrijk inzake tijdsefficiëntie. 

Bij de vorige vrachtwagen was er een watertank op containerslede die hiervoor gebruikt werd. Deze werd 

ook verkocht aan brandweer Doornik. 

Momenteel beschikt de dienst enkel over een tank van 1200 liter die ingezet wordt voor kleinere 

beplantingsstroken en éénjarige bloemen. 

Voor deze opdracht werd door de dienst groen en natuur, opdrachtdocumenten pr-rdv-18-02 opgemaakt 

met een raming van 12.000,00 euro incl. btw en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij 

middel van onderhandelingsprocedure. 

19.  Vervanging van een gemeenteraadslid in commissie openbare werken, ruimtelijke 

ordening, wonen, milieu, natuur, patrimonium en mobiliteit (commissie II) en in 

commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en ontwikkelingssamenwerking 

(commissie III).  

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013 werd Dhr. Davy Nys voor de fractie Gemeentebelangen 

aangeduid als lid van de commissie openbare werken, ruimtelijke ordening, wonen, milieu, natuur, 

patrimonium en mobiliteit (commissie II) en van de commissie cultuur, sport, jeugd, onderwijs, welzijn en 

ontwikkelingssamenwerking (commissie III). 
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Dhr. Davy Nys heeft omwille van professionele redenen ontslag genomen als gemeenteraadslid en bijgevolg 

als lid van gemeenteraadscommissie II en III. Mevr. Marleen Soens legde op 23 april 2018 de eed af als 

opvolger. Fractie Gemeentebelangen draagt Mevr. Marleen Soens voor ter vervanging van Davy Nys in 

commissie II en commissie III. 

20.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 23 april 2018 worden ter goedkeuring voorgelegd. 


