
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2018 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, schepenen; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Christiana Deprez, 

Carol Bostyn, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, 

Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter. 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.02 uur. 

 

 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

 d.d. 22 november 2017 van de algemene vergadering gemeentelijke adviesraad voor cultuurbeleied; 

 d.d. 7 december 2017 van de plenaire vergadering koninklijke adviesraad groen en bebloeming. 

1.  Toelichting betreffende dossier 'RUP Alternatieve ontsluiting bedrijvenzone Moen-

Trekweg en Imog'. 

De gemeente Zwevegem heeft i.s.m. Leiedal de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Omleidingsweg 

Moen-Trekweg en Imog opgemaakt. 

De publieke raadpleging is lopende t.e.m. 12 februari 2018. 

De startnota en procesnota kunnen geraadpleegd worden in het Gemeentepunt, dienst Woon- en 

Leefomgeving, tijdens de openingsuren. 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt naar de aard van deze toelichting: 

. kunnen er vragen gesteld worden, is m.a.w. een debat mogelijk? 

. wordt een verslag opgemaakt zoals bij een raadscommissie ? 

 De voorzitter antwoordt dat er een verslag zal gemaakt worden van de vraagstelling en de 

antwoorden. 

  



Raadslid Isabelle Degezelle:  

1. Kaart TN-7 graag grondig herbekijken. De fractie zal de bemerkingen schriftelijk bezorgen. 

2. Waarom niet alle 7 tracés onderzoeken?  

 Antwoord schepen Wim Monteyne: omwille van praktische redenen. De drie tracés werden 

weerhouden na overleg met de hogere instanties. 

3. Traject E: er moeten drie gebouwen wijken voor de uitvoering van dit tracé. Kostprijs? 

 Antwoord schepen Wim Monteyne: er werden nog geen ramingen gemaakt. 

4. Is het mogelijk om opnieuw tellingen te doen? 

 Antwoord schepen Wim Monteyne: we kunnen dat meenemen maar problematiek is niet gewijzigd 

en zal tijdsverlies opleveren. 

5. Tracés B en C moeten voor onze fractie verder onderzocht worden want tracés G en E vinden wij geen 

goede oplossingen omwille van hoogteverschillen en nabijheid natuurgebied. 

Raadslid Eliane Spincemaille:  

Bedenking afsluitend: het is geen gemakkelijke oefening, in alle oefeningen in het verleden werd steeds 

rekening gehouden met de mogelijkheid om uit budgetten van de hogere overheid een oplossing te vinden 

voor een omleidingsweg voor onder andere Moen èn Heestert in een regionaal verhaal (zie 

interfluviumstudie). Zelfs in Avelgem leeft die droom. 

Probeer voor zoveel mogelijk inwoners de verkeersoverlast weg te nemen en start het traject zo dicht 

mogelijk na de rotonde van Knokke.  

 De voorzitter antwoordt dat de tijd tikt en dat er geen tijd meer is voor dromen. De huidige 

meerderheid wil zich houden aan de afgesproken timing (een oplossing tegen 2022). 

Raadslid Eliane Spincemaille:  

. Wat is er gebeurd tussen 2014 en 2017?  

Aanbeveling: met alle stakeholders samenzitten en de 7 scenario’s bespreken om tot een meer gefundeerd 

voorstel te komen, we zijn vijf jaar verder. 

 Antwoord schepen Wim Monteyne:  

. er zijn voldoende overlegmomenten geweest, 2015 en 2016 heeft Leiedal gebruikt voor de voortoets en 

een ontwerp natuurtoets en er moesten nog zaken beslist worden op Vlaams niveau (natuurdoelen), daarna 

was er de wijziging RUP-procedure.  

Wij hebben regelmatig aan Leiedal gevraagd om dit dossier op te nemen. 

. Er kunnen nu nog tracés toegevoegd worden. 

2.  Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement "Gevelrenovatie van handelspanden". 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 

Juridische grond 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2015 betreffende afbakening 

handelskernen Zwevegem, aangepast bij collegebeslissing van 17 februari 2016. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 betreffende goedkeuring subsidiereglement 

“gevelrenovatie van handelspanden”. 

-  Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de gemeente Zwevegem voor de 

uitvoering van het project ‘PREM.2017.013’. 

Verwijzingsdocumenten 



-  Ontwerp van vernieuwd subsidiereglement “Gevelrenovatie van handelspanden” (bijlage 2018-01).  

-  Goedkeuring van de subsidies. 

Situering 

Op 14 december 2015 keurde de gemeenteraad een reglement goed voor het verkrijgen van subsidies voor 

de renovatie van gevels aan handelspanden. Doelstelling van deze subsidie was het aantrekkelijker maken 

van de handelskernen van Zwevegem en deelgemeenten. Deze handelskernen werden afgebakend door het 

college van burgemeester en schepenen. Inmiddels werden 5 dossiers goedgekeurd waarvan er 4 reeds 

werden uitbetaald. 

Motivering 

Naar aanleiding  van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid wordt van de gemeenten verwacht dat zij 

inspanningen leveren voor het voeren van een kernversterkend winkelbeleid. De gemeente Zwevegem heeft 

in het verleden hierop geanticipeerd door o.a. een subsidiereglement goed te keuren voor gevelrenovatie 

van handelspanden. 

Om gemeenten verder te stimuleren om inspanningen te leveren voor het verbeteren van een 

kernversterkend winkelbeleid lanceerde de Vlaamse Overheid in april 2017 een projectoproep ‘premiestelsel 

kernwinkelgebied’. Ons bestaande reglement voor gevelrenovatie kon in aanmerking komen voor het 

verkrijgen van subsidies. De minister keurde de aanvraag van de gemeente Zwevegem goed en kende een 

subsidie toe van maximum 56.250 euro. Hierdoor kan er een extra ondersteuning geboden worden waarbij 

het subsidiepercentage opgetrokken kan worden van 50% naar 80% en het maximale subsidiebedrag van 

4.500 euro naar 7.500 euro. 40% van de totale subsidies worden ten laste genomen door de gemeente, 

40% zijn Vlaamse subsidies en 20% van de kosten worden gedragen door de aanvrager.  

Naast de aanpassing van het percentage en bedrag werden nog kleine aanpassingen aangebracht ter 

verduidelijking en werd de mogelijkheid tot het verkrijgen van twee subsidies bij het samenvoegen van 

handelspanden afgevoerd. 

De subsidieperiode geldt van 1 januari 2018 tot 31 december 2020. Aanvragen van na 1 januari 2018 

kunnen dus met terugwerkende kracht behandeld worden. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het vernieuwd reglement “Gevelrenovatie van handelspanden”, toegevoegd als bijlage (bijlage 2018-01) bij 

dit besluit wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Het maximale subsidiepercentage bij gevelrenovatie van handelspanden bedraagt 80% van de bewezen 

kosten met een maximum van 7.500 euro. 40 % van de subsidie is ten laste van de gemeente, 40% van de 

Vlaamse Overheid en 20% van de aanvrager.  

Artikel 3 

Het reglement vangt aan op 1 januari 2018 en eindigt van rechtswege op 31 december 2020. De werken die 

in aanmerking komen voor subsidie moeten in deze periode afgerond zijn. 

Artikel 4 

Het vernieuwde reglement vervangt integraal het reglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 

december 2015. 

Artikel 5 

Dit reglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 186 van het 

gemeentedecreet. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/99176
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/99176


3.  Goedkeuring ontwerpakte inzake ruiling van onroerende goederen, zijnde gronden 

gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005 – artikels 42, 43 en 57 en Titel VIII – bestuurlijk toezicht en externe audit 

– hoofdstuk I – bestuurlijk toezicht – artikel 248 tot en met 264. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring afsprakennota en toewijzing van de 

opdracht “Projectregie in het kader van het Inbreidingsproject Leopoldstraat” aan de Intercommunale 

Leiedal, conform de bepalingen in de afsprakennota 2008-08 d.d. 10 juni 2008. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende afsluiten van een overeenkomst inzake het 

voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 december 2012 betreffende goedkeuring 

“verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem”. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 december 2015 betreffende goedkeuring 

“verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem”. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 betreffende goedkeuring getekende eenzijdige belofte 

met betrekking tot de ruiling van grond door de heer Etienne DECONINCK in het Binnengebied 

Leopoldstraat te Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het Inbreidingsgebied 

Leopoldstraat te Zwevegem, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur 

Zwevegem d.d. 10 juni 2008. 

- Besluit raad van bestuur Leiedal van 13 november 2015 betreffende verlenging overeenkomst Projectregie 

Inbreidingsproject Leopoldstraat Zwevegem. 

- Overeenkomst inzake “verlengen van de projectregie met betrekking tot het Inbreidingsproject Zwevegem 

– Leopoldstraat”, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur Zwevegem, tot 31 

december 2017. 

-  Akte inzake verkoop van onroerend goed verleden door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, 

Eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd, Commissaris bij het Aankoopcomité Kortrijk, op 14 juni 2013, 

waarbij de Intercommunale Leiedal verkoopt aan de gemeente Zwevegem, de percelen grond, kadastraal 

gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie B nummers 144/G (parking Binnengebied Leopoldstraat) 

en 165/A. 

- Schrijven van de heer Etienne DECONINCK d.d. 14 juni 2017 houdende akkoordverklaring met het voorstel 

inzake ruiling van grond. 

- Getekende eenzijdige belofte tot ruiling van gronden door de heer Etienne DECONINCK d.d. 18 juli 2017, in 

het kader van de Projectregie voor het Inbreidingsproject Leopoldstraat te Zwevegem. 

-  Aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de heer Etienne DECONINCK d.d. 7 december 2017 

betreffende kennisgeving van het lichten van de ruilbelofte. Op 20 december 2017 heeft de heer Etienne 

DECONINCK voor ontvangst de brief getekend. 

-  Ontwerpakte inzake ruiling van onroerende goederen, zijnde gronden, tussen de heer Etienne DECONINCK 

en de gemeente ZWEVEGEM, gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem, opgemaakt door 

Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs), die zijn ambt uitoefent in de 



vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie” met zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), 

Helkijnstraat 82. 

- Opmetingsplan/Ruilingsplan opgemaakt door Bvba TOPO-RIO – REYNTJENS Filip, landmeter-expert, op 20 

november 2017 met PRECAD-nummer : 34042-10557.     

Motivering 

In zitting van 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen houdende goedkeuring 

afsprakennota en toewijzing van de opdracht “Projectregie in het kader van het Inbreidingsproject 

Leopoldstraat” aan de Intercommunale Leiedal, conform de bepalingen in de afsprakennota 2008-08 d.d. 10 

juni 2008. 

Eveneens in zitting van 14 juli 2008 heeft de gemeenteraad een beslissing genomen betreffende het 

afsluiten van een overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van het 

Inbreidingsproject “Leopoldstraat” te Zwevegem. 

Deze overeenkomst was geldig tot het einde van de gemeentelijke legislatuur (2012) en tot na de 

vereffening van alle rekeningen, tenzij de overeenkomst na wederzijds akkoord wordt verder gezet. 

Ingevolge de overeenkomst d.d. 10 juni 2008 inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling van 

het Inbreidingsproject Leopoldstraat, afgesloten tussen de Intercommunale Leiedal en het gemeentebestuur 

Zwevegem, werd opdracht gegeven aan Leiedal om het Binnengebied Leopoldstraat te realiseren in 

samenwerking met de eigenaars van het gebied en de gemeente Zwevegem, en hiertoe alle noodzakelijke 

stappen te zetten inzake aankoop van gronden en panden binnen de marges van het schattingsverslag 

opgesteld door het Aankoopcomité. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 5 december 2012 een beslissing genomen 

houdende goedkeuring “verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling 

van het Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem” tot 31 december 2015. 

Ingevolge akte verleden door de heer Lieven VANHEUVERZWIJN, Eerstaanwezend inspecteur-diensthoofd, 

Commissaris bij het Aankoopcomité Kortrijk, op 14 juni 2013, werd door de Intercommunale Leiedal 

overgegaan tot de verkoop aan de gemeente Zwevegem, van de percelen grond, kadastraal gekend onder 

Zwevegem – 1ste afdeling – sectie B nummers 144/G (parking Binnengebied Leopoldstraat) en 165/A. 

In zitting van 16 december 2015 heeft het college van burgemeester en schepenen een beslissing genomen 

houdende goedkeuring “verlenging overeenkomst inzake het voeren van Projectregie voor de ontwikkeling 

van het Inbreidingsgebied Leopoldstraat te Zwevegem” tot 31 december 2017. 

De Intercommunale Leiedal heeft in haar raad van bestuur van 13 november 2015 een voorstel van 

beslissing genomen, waarbij de opdracht tot het voeren van Projectregie voor de realisatie van het 

Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem, zoals beschreven in de afsprakennota van 10 juni 2008 en 

hieraan gekoppeld de overeenkomst van 10 juni 2008, werd verlengd tot 31 december 2017. 

De heer Etienne DECONINCK heeft zich op 14 juni 2017 akkoord verklaard met het voorstel inzake ruiling 

van grond gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat. 

De te ruilen gronden zijn opgenomen in het bestemmingsplan en het onteigeningsplan van het Bijzonder 

Plan van Aanleg “Centrum” Zwevegem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 28 mei 2003. 

Op 29 augustus 2017 ontvingen wij een schrijven van de Intercommunale Leiedal, waarbij meegedeeld werd 

dat in het kader van de projectregie voor het inbreidingsproject Leopoldstraat te Zwevegem een belofte tot 

ruiling van gronden onderschreven werd door de heer Etienne DECONINCK. 

Wij ontvingen terzelfdertijd eveneens de ondertekende belofte tot ruiling van de grond en het plan met 

aanduiding van de te ruilen gronden. 

Op 18 juli 2017 werd de belofte tot ruil van onroerende goederen opgemaakt door de Intercommunale 

Leiedal, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd: 



Ondergetekende, 

De heer DECONINCK Etienne, geboren te Zwevegem op 13 maart 1942, wonende te Zwevegem, 

Otegemstraat 10, bus 001, zijnde “Partij Enerzijds” 

verbindt zich er onherroepelijk en zonder voorbehoud toe het hierna aangeduid onroerend goed af te staan, 

ten titel van ruiling, aan : 

De gemeente ZWEVEGEM, met ondernemingsnummer 207.484.582, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 

Zwevegem, Blokkestraat 29, bus 1, zijnde “Partij Anderzijds” of “Gemeente”, onder de opgenomen 

bepalingen en voorwaarden in de getekende eenzijdige belofte van ruil van onroerende goederen in het 

Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem. 

Aanduiding van de onroerende goederen. 

1.) Partij Enerzijds verklaart af te staan, ten titel van ruiling, tegen de opgenomen voorwaarden aan 

Partij Anderzijds : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 

Perceelnummer 170 E, met een oppervlakte van ca. 364 m² volgens grafische meetgegevens, evenwel te 

preciseren via opmeting. 

Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met blauwe kleur en aangeduid met het cijfer 1, zijnde 

“Goed Enerzijds”. 

VOOR VOLGEND ONROEREND GOED, IN EIGENDOM VAN DE GEMEENTE ZWEVEGEM : 

ZWEVEGEM – eerste Afdeling (Zwevegem) – sectie B 

Deel van perceelnummer 144 G, met een oppervlakte van ca. 283 m² volgens grafische meetgegevens, 

evenwel te preciseren via opmeting. 

Het goed wordt op het plan in bijlage weergegeven met gele kleur en aangeduid met het cijfer 2, zijnde 

“Goed Anderzijds”, het welke wordt afgestaan aan Partij Enerzijds. 

Onderhavige Belofte was geldig tot 31 december 2017. 

De ruil van de onroerende goederen zal tot stand komen door het lichten van de Belofte door Partij 

Anderzijds binnen de geldigheidsduur. 

Dit kon gebeuren : 

- Hetzij door betekening bij deurwaardersexploot of door aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs 

aan Partij Enerzijds. In dit geval vormen de Belofte en de kennisgeving van het lichten van de Belofte 

samen de titel van de ruiling met opleg. 

- Hetzij door het verlijden van de authentieke akte uiterlijk op de laatste dag van de Geldigheidsduur. 

Indien deze Belofte door Partij Anderzijds tijdig gelicht wordt, zal de ruil tot stand komen onder de 

opgenomen voorwaarden weergegeven bij punt 3.5 cursief, zonder opleg te betalen door de Partijen (ruil 

om niet). 

Hiervoor werd op 7 december 2017 een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs gericht aan de heer 

Etienne DECONINCK betreffende kennisgeving van het lichten van de ruilbelofte. 

Op 20 december 2017 heeft de heer Etienne DECONINCK voor ontvangst de brief getekend. 

Alle kosten van deze Belofte zijn voor rekening van de gemeente.  

Het opmetingsplan/ruilingsplan werd opgemaakt door Bvba TOPO-RIO – REYNTJENS Filip, landmeter-expert, 

op 20 november 2017 met PRECAD-nummer: 34042-10557. 

De opmetingskosten zijn voor rekening van de gemeente.  

Op 3 januari 2018 ontvingen wij het ontwerp van akte inzake ruiling van de onroerende goederen, zijnde 

gronden, tussen de heer Etienne DECONINCK en de gemeente ZWEVEGEM, gelegen in het Binnengebied 

Leopoldstraat te Zwevegem, opgemaakt door Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-

Denijs), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie” met 



zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), Helkijnstraat 82, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd 

tussen: 

ENERZIJDS 

De gemeente ZWEVEGEM, waarvan de burelen gevestigd zijn te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1 (in 

het ‘Gemeentepunt’), met ondernemingsnummer 207.484.582, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen voor wie optreedt : 

- De heer DOUTRELUINGNE Marc Louis, Burgemeester, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955 

(nationaal nummer 55.10.04-349.77), wonende te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6 

- De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, Secretaris, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 

(nationaal nummer 68.12.14-301.15), wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51, zijnde 

“comparant A” 

EN ANDERZIJDS 

De heer DECONINCK Etienne Marcel, geboren te Zwevegem op 13 maart 1942 (nationaal nummer 42.03.13-

179.43), ongehuwd, wonende te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 10 bus A001, zijnde “comparant B”, 

waarbij de comparanten verklaren de hiernavolgende goederen onder elkaar te ruilen: 

1.) Comparant A geeft in ruil aan comparant B die aanvaardt, de volle eigendom van volgend onroerend 

goed : 

GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling – ZWEVEGEM 

Een perceel grond gelegen nabij de Avelgemstraat, kadastraal gekend sectie B, deel van perceelnummer 

144G P0001, voor een gemeten oppervlakte van twee are drieëntachtig centiare (2a83ca), met nieuw 

identificatienummer B 144 H P0000, zijnde LOT 1 weergegeven op het opmetingsplan/ruilingsplan 

opgemaakt door Bvba TOPO-RIO – REYNTJENS Filip, landmeter-expert, op 20 november 2017 met PRECAD-

nummer : 34042-10557.     

2.) Comparant B geeft in ruil aan comparant A die aanvaardt, de volle eigendom van volgend onroerend 

goed : 

GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling – ZWEVEGEM 

Een perceel grond gelegen nabij de Avelgemstraat, kadastraal gekend sectie B, perceelnummer 170 E 

P0000, voor een gemeten oppervlakte van drie are vierenzestig centiare (3a64ca), geen nieuw 

identificatienummer, zijnde LOT 2 weergegeven op het opmetingsplan/ruilingsplan opgemaakt door Bvba 

TOPO-RIO – REYNTJENS Filip, landmeter-expert, op 20 november 2017 met PRECAD-nummer : 34042-

10557, 

tegen de opgenomen lasten en voorwaarden, alsook de bijzondere voorwaarde, waarbij deze ruil geschiedt 

zonder opleg, aangezien de partijen verklaren dat de beide kavels als gelijkwaardig kunnen beschouwd 

worden. 

Alle kosten, rechten en lonen van de authentieke akte, inclusief de kosten voor de bodemattesten zijn ten 

laste van de gemeente, zijnde ‘Comparant A’. 

De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 29 november 2017.      

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 / 011000 613000 / 6.000,00 EUR 

BESLUIT 



EENPARIG 

Artikel 1 

De in bijlage bij deze beslissing toegevoegde ontwerpakte met opgenomen voorwaarden en bijzondere 

voorwaarde inzake ruiling van onroerende goederen, zijnde gronden, tussen de heer Etienne DECONINCK en 

de gemeente ZWEVEGEM, gelegen in het Binnengebied Leopoldstraat te Zwevegem, opgemaakt door 

Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs), die zijn ambt uitoefent in de 

vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie” met zetel te Zwevegem (Sint-Denijs), 

Helkijnstraat 82, wordt goedgekeurd en de ruiling wordt aanvaard.  

Artikel 2 

Deze ruiling geschiedt zonder opleg, aangezien de partijen verklaren dat de beide kavels als gelijkwaardig 

kunnen beschouwd worden. 

Artikel 3 

De ruiling van beide voormelde onroerende goederen heeft tot doel de realisatie van het binnengebied in de 

gemeente Zwevegem, gelegen tussen de Avelgemstraat, Leopoldstraat en Otegemstraat. 

De gemeente ZWEVEGEM, zijnde ‘Comparant A’ verklaart dat het perceel grond dat door de heer Etienne 

DECONINCK ‘Comparant B’ in ruil gegeven wordt aan de gemeente  in volle eigendom geschiedt om reden 

van openbaar nut. 

Artikel 4 

Alle kosten, rechten en lonen van deze ruiling zijn ten laste van de gemeente ZWEVEGEM, zijnde ‘Comparant 

A’. 

De daartoe nodige uitgaven zullen benomen worden van het Beleidsitem 011000 – Algemene Rekening 

613000 van het budget 2018. 

Artikel 5 

De heer Hypotheekbewaarder wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve inschrijving te nemen naar 

aanleiding van de overschrijving van deze akte. 

Artikel 6 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan de heer Etienne DECONINCK, Otegemstraat 10 bus A001 te 8550 ZWEVEGEM, en aan de 

Intercommunale LEIEDAL – T.a.v. de heer Denis BILLIET, President Kennedypark 10 te 8500 KORTRIJK, 

alsook aan Notarissenassociatie bv bvba “DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” – T.a.v. Notaris Michaël 

MULLIE, met zetel te 8554 ZWEVEGEM (SINT-DENIJS), Helkijnstraat 82, om na het verstrijken van de 

termijn voor schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden 

van de akte. 

4.  Goedkeuring overeenkomst voor coproductie theaterproject "Zwiens" (voorlopige 

werktitel). 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Verwijzingsdocumenten 

Coproductie-overeenkomst theaterproductie “Zwiens” (werktitel) tussen vzw theatermakery Het Eenzame 

Westen en de gemeente Zwevegem (bijlage 2018-02).  

Adviezen, machtigingen, akkoorden 

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

Situering 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/99178


In 2019 zal vzw theatermakery Het Eenzame Westen een theaterproject “Zwiens” (voorlopige werktitel) 

uitwerken rond de problematiek van de varkensboeren. 

Motivering 

Aan de hand van lokale interviews over de moeilijkheden in de varkenssector en de verregaande gevolgen 

zowel op werkniveau alsook privé zal tekstmateriaal worden verzameld voor dit theaterproject. 

De voorstelling wordt gespeeld door de Zwevegemse Janne Desmet en de Hoogleedse Lien De Graeve in het 

plaatselijk dialect. Een koor van varkens, dat net zoals in de Griekse en Romeinse theaterklassiekers dient 

als commentaarstem, wordt geïntegreerd in de voorstelling en zal samengesteld worden door leden van de 

Zwevegemse amateur-theatergezelschappen. De muziek en liederen zullen worden gecomponeerd door 

Wannes Cappelle. Het theaterproject zal in september 2019 met een 8-tal voorstellingen op locatie worden 

gebracht vermoedelijk op het domein Ten Roden Duifhuize, een beschermde gerestaureerde hoeve in Sint-

Denijs. Open Monumentendag zal ook hieraan worden gelinkt. Daarna is het de bedoeling dat het project 

toert door Vlaanderen in de culturele centra. Gezien het bovenlokaal karakter zal ook medewerking worden 

gevraagd aan Zuidwest. Voor het theaterproject wordt door de gemeente een budget van 20.000 euro 

voorzien. Productioneel zullen de gemeentediensten ondersteuning bieden bij het zoeken naar vrijwilligers 

voor logistiek (ticketing, op-/afbouw, publieksontvangst). 

Het concept heeft een ruim draagvlak: 

 enerzijds vanuit erfgoedbelang (gebaseerd op lokale dialogen/interviews illustreert het een bijna verloren 

“boerenstiel”) = roerend erfgoed 

 participatie van lokale amateurgezelschappen = sociaal artistiek project 

 samenwerking amateurs met professionelen = inclusief 

 link met Open Monumentendag (voorgestelde locatie is bovendien beschermde site) = onroerend erfgoed 

 sluit aan bij themajaar “Muziek” in 2019 

 naamvermelding van Zwevegem met tournee door Vlaanderen = draagt bij tot algemene bekendheid van 

Zwevegem. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming inclusief BTW 

2019 070100 613005 6.4.1.03 5.000 euro 

2019 070100 613005 6.4.1.05 5.000 euro 

2019 011906 615360 7.1.3.03 10.000 euro 

BESLUIT 

14 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy 

Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie 

Vermeulen, Christiana Deprez, Carol Bostyn, Freddy Van Herpe) 

13 ONTHOUDINGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte 

Desmet, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait) 

Artikel 1 

De coproductie-overeenkomst (bijlage 2018-02) tussen de gemeente Zwevegem en vzw theatermakery Het 

Eenzame Westen voor de theaterproductie “Zwiens” (werktitel) wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De gemeentediensten zullen productioneel ondersteuning bieden bij het zoeken naar vrijwilligers voor 

logistiek (ticketing, op-/afbouw, publieksontvangst). 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/99178


Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 070100 / AR 613005 / AC 6.4.1.03 en AC 

6.4.1.05 zijnde telkens 5.000 euro en budgetsleutel BI 011906 / AR 615360 / AC 7.1.3.03 zijnde 10.000 euro 

van het budget 2019. 

Artikel 4 

De burgemeester en secretaris worden gemachtigd om deze overeenkomst te tekenen namens de gemeente 

Zwevegem. 

5.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de 

Kappaertstraat te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2017/S&A/FC/KF – 312339 van 12 december 2017 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Kappaertstraat te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 85.348,48 euro excl. btw, deels vrij, deels verlegd 

ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Naar aanleiding van het vernieuwen van de voetpaden door de gemeente Zwevegem in de Kappaertstraat 

(dossier BO voetpaden 2017), wenst Eandis het L.S.- en O.V.-net, nog bovengronds en op verouderde 

betonpalen, te vernieuwen. Het is hierbij ook aangewezen om bij deze kabelwerken in de Kappaertstraat 

gelijktijdig het L.S.- en O.V.-net ondergronds te brengen en de openbare verlichting gedeeltelijk te 

vernieuwen en/of vervangen naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Kappaertstraat. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 020000 225007 - 87.775,64 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 45.543,36 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 28.247,22 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 11.557,90 euro 

      
     Totaal excl. btw 85.348,48 euro 

    btw verlegd 2.427,16 euro 

    Totaal incl. btw 87.775,64 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 



Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Kappaertstraat te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 85.348,48 euro excl. btw of 87.775,64 euro incl. 

btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 020000 – AR 225007 van het 

budget 2018.  

Artikel 3 

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

6.  Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V. - netten in de 

Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone "De Pluim") te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van Eandis met referte 2017/S&A/FC/KF – 312737 van 5 december 2017 waarbij Eandis de 

beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 

13.361,31 euro excl. btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem. 

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

Motivering 

Naar aanleiding van de aanleg industriezone “De Pluim” wenst Eandis het L.S.- en O.V.-net in de 

Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem, nog bovengronds en op verouderde 

betonpalen, te vernieuwen. 

Het is aangewezen om bij de kabelwerken ten behoeve van de industriezone “De Pluim” in de Luipaardstraat 

(zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem gelijktijdig de openbare verlichting te vernieuwen 

en/of vervangen naar ecologisch verantwoorde Ledverlichting. 

Aan Eandis werd gevraagd om voor de gemeente Zwevegem uniformiteit te behouden in de keuze van 

verlichting in de Luipaardstraat. Eandis wenst hiervoor 3 palen met armatuur type Micro Luma te plaatsen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 020000 225007 - 13.863,44 euro 

Detail 

A werken aan netten, eigendom van DNB vrij van btw 7.899,89 euro 

B  werken aan infrastructuur, eigendom van DNB vrij van btw 3.070,35 euro 

C werken aan infrastructuur, geen eigendom van DNB btw verlegd 2.391,07 euro 

      

     Totaal excl. btw 13.361,31 euro 

    btw verlegd 502,13 euro 

    Totaal incl. btw 13.863,44 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 



Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de 

Luipaardstraat (zijweg toegang industriezone “De Pluim”) te Zwevegem, voor een totaal bedrag van 

13.361,31 euro excl. btw of 13.863,44 euro incl. btw, deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente 

Zwevegem. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 020000 – AR 225007 van het 

budget 2018.  

Artikel 3 

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

7.  Goedkeuring opdracht met bepaling gunningswijze voor het inrichten van het colorguard 

lokaal als auditieruimte: theaterdoeken in DKO - OC De Brug. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

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

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

- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en 

latere wijzigingen. 

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

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

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

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

vervreemding en diverse uitgaven. 

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

wijzigingen. 

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

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

betreffende het bestuurlijk toezicht. 

Verwijzingsdocumenten 

Opdrachtdocumenten pr-cbo-18-01 en raming, opgemaakt door dienst gebouwen. 

Motivering  

In het kader van de centralisering van de Kunstacademie in en bij OC De Brug wordt het voormalige 

colorguard lokaal ingericht als auditieruimte. Daartoe moet een deel van de zaal worden omgevormd tot een 

kwalitatieve ‘speelruimte’ voor Woord en Muziek. Dit kan worden gerealiseerd door te investeren in 

theaterdoeken aan rails, langs de zij- en achterkanten van de zaal.  

Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen, opdrachtdocumenten pr-cbo-18-01 opgemaakt met een 

totale raming van 16.500,00 euro excl. btw of 17.490,00 euro incl. 6 % btw verlegd en waarbij voorgesteld 

wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 



Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2018 IE-BD 6.2 082000 221007 AC 6.2.4.01 17.490,00 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het inrichten van het colorguard lokaal als auditieruimte : 

theaterdoeken in OC De Brug, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-18-01, opgemaakt door dienst 

gebouwen met een totale raming van 16.500,00 euro excl. btw of 17.490,00 euro incl. 6 % btw verlegd. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 6.2 – BI 082000 – AR 221007 – AC 

6.2.4.01 van het budget 2018. 

8.  WIV - Goedkeuring agenda en bepalen mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone 

algemene vergadering van 28 maart 2018. 

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 betreffende goedkeuring agenda en aanduiden van een 

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV. 

Verwijzingsdocumenten 

Elektronisch schrijven van West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (WIV) op datum 

van 27 december 2017 met uitnodiging tot de buitengewone algemene vergadering op woensdag 28 maart 

2018 om 19.00 uur in de vergaderzaal “Dakcafé” in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54. 

Motivering 

Op 28 maart 2018 vindt de buitengewone algemene vergadering van WIV plaats in Kortrijk. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 

vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. 

(Verslag van de raad van bestuur in bijlage 1; dit verslag wordt midden februari 2018 op basis van de 

resultaten per 31 december 2017 geactualiseerd en nagestuurd en ter inzage gesteld van de vennoten 

op de zetel van de vereniging.) 

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de 

rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap 

“Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 



ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 

0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht. 

(Ontwerp van akte houdende het voorstel tot overdracht van algemeenheid in bijlage 2) 

3. Volmacht tot overdracht. 

4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over 

het lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-

revisor. (Jaarrekening en verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor worden 

midden februari 2018 nagestuurd.) 

6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende 

vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit 

verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is 

vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over 

de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur. (Verslag door de raad 

van bestuur in bijlage 3 - Staat van activa en passiva en verslag van de commissaris-revisor worden 

midden februari 2018 nagestuurd) 

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het 

aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen. (Verzoek tot vervroegde ontbinding van de WIV door de deelnemende 

gemeente in bijlage 4 - Ontwerp van akte in bijlage 5) 

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

(Ontwerp van akte in bijlage 5) 

9. Volmacht formaliteiten. 

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de onderstaande punten, zoals geagendeerd voor de 

buitengewone algemene vergadering van WIV op 28 maart 2018: 

1. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur conform artikel 770 van het Wetboek van 

vennootschappen iuncto artikel 761 § 1 van het Wetboek van vennootschappen. 

2. Beslissing tot overdracht van algemeenheid van de onderhavige dienstverlenende vereniging onder de 

rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “West-Vlaamse 

Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem”, “W.I.V.”, aan de verkrijgende naamloze vennootschap 

“Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem”, met zetel te 8560 Wevelgem, Luchthavenstraat 1 bus 1, 

ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 

0633.606.374 en met btw-nummer BE 0633.606.374, overeenkomstig het voorstel van overdracht.  

3. Volmacht tot overdracht. 

4. Schorsing van de vergadering. 

5. Lezing, bespreking en toelichting van het verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 

commissaris-revisor met betrekking tot het lopende boekjaar – Goedkeuring van de jaarrekening over 

het lopende boekjaar, afgesloten op heden – Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris-

revisor.  



6. Verslag door de raad van bestuur tot toelichting van het voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende 

vereniging, opgemaakt overeenkomstig artikel 181 § 1 van het Wetboek van vennootschappen; bij dit 

verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is 

vastgesteld. Verslag opgemaakt door de commissaris-revisor van de dienstverlenende vereniging, over 

de staat van activa en passiva gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.  

7. Voorstel tot ontbinding van de dienstverlenende vereniging na vaststelling dat drie vierden van het 

aantal deelnemende gemeenten hiertoe verzoeken op grond van de daartoe strekkende 

gemeenteraadsbeslissingen.  

8. Voorstel tot afsluiting van de vereffening. 

9. Volmacht formaliteiten. 

Artikel 2 

De vertegenwoordiger van de gemeente - mevr. Sofie Vermeulen, wonende Peter Benoitstraat 13 te 8550 

Zwevegem - die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018, wordt 

opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit. 

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan WIV. 

9.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 18 december 2017 worden éénparig goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.05 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


