
 

 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2018 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

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

Luc Vanassche, schepenen; 

Katrien Defoirdt, OCMW-voorzitter; 

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, Bart Dewaele, Raf Deprez, 

Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait, raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris; 

Verontschuldigd: Christine Desmet, Brigitte Desmet, raadsleden; 

Afwezig: Sem Vanhessche, raadslid, afwezig voor agendapunt 11; 

Davy Nys, raadslid; afwezig voor agendapunt 15.  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

 

 

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

van de interlokale vereniging burensportdienst. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking d.d. 6 juli 2001 en latere wijzigingen. 

- Besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2007 betreffende de oprichting interlokale vereniging 

“Burensportdienst” en goedkeuring overeenkomst betreffende de oprichting van een interlokale vereniging 

“Burensportdienst”. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013 betreffende goedkeuring verlenging van de overeenkomst 

interlokale vereniging “Burensportdienst”. 

Verwijzingsdocumenten 

Jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 en jaarprogramma 2018 van de interlokale vereniging 

Burensportdienst. 

Motivering 



De gemeente Zwevegem participeert aan de interlokale vereniging burensportdienst. Overeenkomstig het 

decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking en de overeenkomst afgesloten tussen de 

deelnemende gemeenten moet de jaarrekening ter goedkeurig worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Het jaarverslag 2017 evenals het jaarprogramma 2018 worden ter kennis voorgelegd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De jaarrekening 2017 van de interlokale vereniging Burensportdienst wordt met volgende cijfers 

goedgekeurd: 

Totaal: 

opbrengsten 2017 

Totaal kosten 

2017 

Saldo 

2017 

Saldo vorig 

boekjaar 

Gecumuleerd saldo 

2017 

13 155,00 euro 13 137,37 euro 17,63 euro 6 476,60 euro 6 494,23 euro 

Artikel 2 

De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2017 en het jaarprogramma 2018 van de interlokale 

vereniging Burensportdienst. 

2.  Goedkeuring investeringstoelage en overeenkomst kunstgrasveld Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikels 42 en 43  

Verwijzingsdocumenten 

Overeenkomst met betrekking tot de aanleg van een voetbalveld in kunststof, vernieuwing van bijhorende 

noodzakelijke werkzaamheden op Sportpunt 5, Bekaertstraat 6, Zwevegem met toekenning van bijzondere 

investeringstoelagen. (bijlage 2018-03)  

Situering 

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

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

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

voorwaarden en de financiering van de investeringen. 

Motivering 

De club is bereid het totale dossier zelf te coördineren en op te volgen mits het afsluiten van een 

overeenkomst met de gemeente Zwevegem. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente gespreid 

zal tussenkomen op basis van voorgelegde facturen met een investeringstoelage van 375.000 euro btw 

exclusief (door de club recupereerbare btw wordt niet betoelaagd). De subsidie wordt uitgekeerd middels 

rechtstreekse betaling door de gemeente van de facturen aan de aannemer. 

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

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

- Advies gemeentelijke sportraad d.d. 30 januari 2018. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming excl. 

btw 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100703


2018 IE-OB 074007 664200 - 375.000,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Er wordt toelating gegeven aan de vzw voetbalclub Zwevegem sport om een kunstgrasveld aan te leggen op 

het hoofdveld van Sportpunt 5 en de bijhorende infrastructuur te herstellen of vernieuwen zoals de 

borstweringen en voetbaldoelen. Gedetailleerde info van deze werken is opgenomen in de overeenkomst 

tussen de vzw en de gemeente en in het door de gemeente aangereikte bestek. 

Artikel 2 

Vzw voetbalclub Zwevegem sport krijgt een investeringstoelage van 375.000 euro uitgekeerd middels 

rechtstreekse betaling door de gemeente van de facturen aan de aannemer. Aftrekbare BTW wordt niet 

betoelaagd.  

Artikel 3 

De overeenkomst in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 2018-03) en af te sluiten tussen de 

gemeente Zwevegem en de vzw voetbalclub Zwevegem sport, waarin de voorwaarden zijn opgenomen van 

de toelating tot uitvoering van de voormelde werken alsook de financiële voorwaarden, wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 

De nodige kredieten zijn reeds deels voorzien in het budget 2018 onder de rubriek IE-OB/BI074007, 

AR664200. Dit budget zal aangepast worden in de eerstvolgende budgetwijziging. 

 

Raadslid Eliane Spincemaille vraagt de schorsing van de zitting. 

De raad is akkoord om de zitting twee minuten te schorsen. 

Na de schorsing meldt raadslid Eliane Spincemaille dat de verkregen 

antwoorden voldoende zijn voor haar fractie om dit punt goed te keuren, zij 

vraagt wel om het bestek voor de kunstgrasvelden te bezorgen. 

Dhr. burgemeester-voorzitter belooft om het bestek te bezorgen. 

3.  Goedkeuring investeringstoelage en overeenkomst kunstgrasveld Heestert. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikels 42 en 43  

Verwijzingsdocumenten 

Overeenkomst met betrekking tot de aanleg van een voetbalveld in kunststof en bijhorende noodzakelijke 

werkzaamheden op het gemeentelijk sportterrein Heestert, Dupontstraat z/n, 8551 Heestert met toekenning 

van bijzondere investeringstoelagen. (bijlage 2018-04)  

Situering 

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

Heestert een kunstgrasveld aan te leggen en de bijhorende borstweringen en voetbaldoelen te herstellen of 

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

omtrent de voorwaarden en de financiering van de investeringen. 

Motivering 

De club is bereid het totale dossier zelf te coördineren en op te volgen mits het afsluiten van een 

overeenkomst met de gemeente Zwevegem. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente gespreid 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100703
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100706


zal tussenkomen op basis van voorgelegde facturen met een investeringstoelage van 345.000 euro btw 

exclusief (door de club recupereerbare btw wordt niet betoelaagd). De subsidie wordt uitgekeerd middels 

rechtstreekse betaling door de gemeente van de facturen aan de aannemer. 

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

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

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

- Advies gemeentelijke sportraad d.d. 30 januari 2018. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming excl. 

btw 

2018 IE-OB 074007 664200 - 345.000,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1  

Er wordt toelating gegeven aan de vzw FC Sparta Heestert om een kunstgrasveld aan te leggen op het 

hoofdveld van het gemeentelijk sportterrein Heestert en de bijhorende infrastructuur te herstellen of 

vernieuwen zoals de borstweringen en voetbaldoelen. Gedetailleerde info van deze werken is opgenomen in 

de overeenkomst tussen de vzw en de gemeente en in het door de gemeente aangereikte bestek. 

Artikel 2 

Vzw FC Sparta Heestert krijgt een investeringstoelage van 345.000 euro uitgekeerd middels rechtstreekse 

betaling door de gemeente van de facturen aan de aannemer. Aftrekbare BTW wordt niet betoelaagd.  

Artikel 3 

De overeenkomst in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 2018-04) en af te sluiten tussen de 

gemeente Zwevegem en de vzw FC Sparta Heestert, waarin de voorwaarden zijn opgenomen van de 

toelating tot uitvoering van de voormelde werken alsook de financiële voorwaarden, wordt goedgekeurd. 

Artikel 4 

De nodige kredieten zijn reeds deels voorzien in het budget 2018 onder de rubriek IE-OB/BI074007, 

AR664200. Dit budget zal aangepast worden in de eerstvolgende budgetwijziging. 

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

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

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem - 'Gehucht Knokke'. 

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 27 mei 2013 houdende principiële goedkeuring verkoop aan de 

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

Bernardastraat 27 te Zwevegem-‘Gehucht Knokke’.  

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2014 houdende goedkeuring 

opdracht en goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners tot het aanstellen vastgoedexpert voor de 

verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te 

Zwevegem-‘Gehucht Knokke’. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100706


-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 januari 2015 houdende aanstellen 

vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem-‘Gehucht Knokke’. – Gunning opdracht. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 oktober 2015 houdende aanstellen 

vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem-‘Gehucht Knokke’. – Gunning opdracht aan de tweede in 

rangschikking. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 houdende principiële beslissing tot verkoop in eigen beheer 

aan de hoogstbiedende van de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem-

‘Gehucht Knokke’.  

-  Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de vervreemding van onroerende goederen door 

de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten – procedure. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en landmeetkundig ingenieur, 

beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 9 september 2012. 

-  Opmetingsplan met bijhorend proces-verbaal van opmeting opgemaakt door de heer Paul VAN CAPELLEN, 

gezworen landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013. 

-  Actualisatie van het schattingsverslag opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en 

landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 

10 december 2014. 

-  Schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert, op 4 

maart 2016. 

- Opdrachtdocumenten. 

- Verslag van nazicht van de offertes van 19 januari 2015. 

- Energieprestatiecertificaat opgemaakt op 10 juli 2012. 

- Proces-verbaal onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie op 26 november 2014. 

- Bodemattest OVAM d.d. 22 april 2013. 

Motivering 

De gemeente Zwevegem is eigenaar van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste 

afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5, met een kadastrale oppervlakte van 340 m² en een K.I. (niet-

geïndexeerd) van 768,00 euro. 

De typologie van het onroerend goed betreft een halfopen bebouwing. 

Bedoeld onroerend goed is gelegen in het woongebied volgens het gewestplan Kortrijk, goedgekeurd bij K.B. 

4 november 1977, alsook gelegen in het BPA Zwevegem-Knokke, goedgekeurd bij M.B. 29 november 2000, 

met als bestemming zone voor wonen in ruime zin, zijnde wonen en andere functies als, handel, diensten en 

kantoren. 

Op 3 juli 2012 heeft de vicaris-generaal van het Bisdom Brugge een schrijven gericht aan het college van 

burgemeester en schepenen, waarin meegedeeld wordt dat – gezien de huidige situatie – het bisdom 

Brugge zich niet verzet tegen de verkoop door de gemeente Zwevegem van de pastorie van Sint-Maria-

Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem. 

Het vereiste schattingsverslag werd opgemaakt door de heer Jeroen DE CORTE, bouwkundig en 

landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, schatter onroerende goederen, bvba MENSOR, op 9 

september 2012. 



Rekening houdend met de waardebepalende factoren : de opgelegde wooncode, de locatie, de bestemming, 

de mogelijkheden tot bestemmingswijzigingen, de typologie, de buurt. 

En na grondige en kritische studie van het onroerend goed, na het goed te hebben vergeleken met de in het 

schattingsverslag opgenomen vergelijkingspunten. 

En na evaluatie van de waardebepalende factoren van het onroerend goed, besluit de deskundige de 

verkoopwaarde (venale waarde in vrije verkoop en normale omstandigheden) van het onroerend goed te 

begroten op :  235.000,00 euro. 

Door de heer Paul VAN CAPELLEN, gezworen landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 

2000” werd overgegaan tot het opmeten van een eigendom van de gemeente Zwevegem, gelegen te 

Zwevegem-Knokke, Maria Bernardastraat 27, kadastraal gekend onder 1ste afdeling – sectie C 

perceelnummer 439 N5, zijnde : 

Een perceel grond met voormalige pastoriewoning gelegen Maria Bernardastraat 27, te 8550 Zwevegem-

Knokke, gekadastreerd 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5 met rood omrand op het metingplan. 

De oppervlakte werd na meting bepaald op DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA). De voorgevellengte 

bedraagt 12,44 m. 

Het opmetingsplan werd door de voorzitter, zijnde de heer Jef Vancauwenberghe en de secretaris, zijnde de 

heer Frank Ranson namens de kerkfabriek van de parochie Sint-Maria-Bernarda, eigenaar van het aanpalend 

perceelnummer 439 B2, getekend voor akkoord, zodat er in de toekomst geen discussie kan ontstaan 

omtrent de grensscheiding tussen beide eigendommen. 

Het energieprestatiecertificaat werd opgemaakt door de heer Pieter DECOCK – energiedeskundige – op 10 

juli 2012. 

Het proces-verbaal over het onderzoek van een elektrische laagspanningsinstallatie werd opgemaakt op 26 

november 2014. 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 27 mei 2013 principieel akkoord verklaard om het onroerend 

goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem-Knokke, 

kadastraal bekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5 met een oppervlakte 

van DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA) zoals weergegeven met rood omrand op het opmetingsplan 

met bijhorend proces-verbaal van opmeting opgemaakt door de heer Paul Van Capellen, gezworen 

landmeter-expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, te verkopen aan de 

hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde raming van de prijs volgens het opgemaakt 

schattingsverslag. 

Het dossier werd onderworpen aan het vereiste openbaar onderzoek “de commodo et incommodo”, dit 

gedurende de periode van 15 juli 2013 tot en met 29 juli 2013, waar uit het proces-verbaal van sluiting van 

het openbaar onderzoek blijkt dat er geen bezwaarschriften werden ingediend. 

De gemeenteraad heeft op dat ogenblik eveneens beslist om voor de verkoop van hoger vermeld onroerend 

goed samen te werken met Notaris Dirk DECLERCQ, Kortrijkstraat 80 te Zwevegem, volgens de richtlijnen 

weergegeven in de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 van de minister houdende vervreemding 

van onroerende goederen door de lokale besturen, waarbij een openbare verkoop als principe gesteld wordt. 

Door geïnteresseerde kopers een langere periode de kans te geven een bod in te dienen onder gesloten 

omslag bij een notaris, wordt aan mensen de kans geboden om zich voldoende te beraden over een 

weloverwogen bod. De procedure bij de notaris met gesloten omslag staat garant voor een eerlijke gang van 

zaken. 

Op deze manier respecteren wij het openbaar karakter van de verkoop, en hebben wij toch een relatief 

eenvoudige werkwijze die voor iedereen toegankelijk is. 



De notaris verleende de nodige publiciteit en openbaarheid aan de verkoopprocedure tot 15 december 2013. 

Helaas leverde dit geen resultaat op en leek het geen nut te hebben om op deze wijze verder te werken 

teneinde op een relatief korte termijn resultaat te bekomen. 

Daarom leek het aangewezen voor de verkoop van het betreffende onroerend goed een procedure op te 

starten tot het aanstellen van een vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de 

voormalige pastoriewoning, gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’.-Goedkeuring 

opdracht met vaststellen wijze van gunnen en goedkeuring lijst aan te schrijven dienstverleners. 

Het college van burgemeester en schepenen nam hiertoe de nodige beslissing in zitting van 26 november 

2014. 

Door de heer Jeroen De Corte, bouwkundig en landmeetkundig ingenieur, beëdigd landmeter-expert, 

schatter onroerende goederen, bvba Mensor, werd op 10 december 2014 een actualisatie opgemaakt van 

het schattingsverslag, in het kader van de verkoop van de voormalige pastoriewoning. 

Rekening houdend met de waardebepalende factoren : het schattingsverslag d.d. 9 september 2012, de 

opgelegde wooncode, de locatie, de bestemming, de mogelijkheden tot bestemmingswijzigingen, de 

typologie, de buurt. 

En na grondige en kritische studie van het onroerend goed, na het goed te hebben vergeleken met de 

vermelde vergelijkingspunten. 

En na evaluatie van de waardebepalende factoren van het onroerend goed, besluit de deskundige de 

verkoopwaarde (venale waarde in vrije verkoop en normale omstandigheden) van het onroerend goed te 

begroten op 215.000,00 euro. 

De officiële schattingsprijs/bodemprijs van 215.000,00 euro werd vermeld in de opdrachtdocumenten voor 

de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp : “Aanstellen vastgoedexpert voor de verkoop van de 

voormalige pastoriewoning”. 

De drie hierna volgende Immo-kantoren werden aangeschreven : 

 IMMODEX – Agence VERMEERSCH 

 BVBA YVIMAT 

 ERA BECUE 

De opdracht tot het aanstellen van een vastgoedexpert voor de verkoop van het onroerend goed, zijnde de 

voormalige pastoriewoning, werd gegund aan Immodex – Agence Vermeersch, dit voor een 

uitvoeringstermijn van 6 maanden tegen de volgende voorwaarden : 

 Tegen een ereloonpercentage van 2,50 % BTW inclusief; 

 Onder de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals bepaald in 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; 

 Onder de bepalingen van de opdrachtdocumenten; 

 Onder de bepalingen van de ingediende prijsofferte. 

Het college van burgemeester en schepenen nam hiertoe de nodige beslissing in zitting van 28 januari 2015. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 15 juli 2015 de aangelegenheid besproken 

met betrekking tot de verlenging van de termijn voor de opdracht aan Agence Vermeersch als 

vastgoedexpert, en na overleg werd beslist om de termijn te verlengen tot en met 30 september 2015. 

Er werd gevraagd aan Agence Vermeersch om elk bod dat uitgebracht wordt door geïnteresseerde 

kandidaat-kopers onverwijld kenbaar te maken aan de gemeente, zodat elk onherroepelijk bod in 

overeenstemming met de prijszetting door de vastgoedexpert, in ieder geval in overweging kon genomen 

worden door het college van burgemeester en schepenen. 

Helaas leverde dit geen resultaat op, er werd geen enkel bod ingediend. 



Het college van burgemeester en schepenen heeft na overleg uiteindelijk beslist in zitting van 14 oktober 

2015 om de overheidsopdracht te gunnen aan de tweede in rangschikking, zijnde BVBA Yvimat, 

Avelgemstraat 37 te 8550 Zwevegem, dit voor een uitvoeringstermijn van 6 maanden, tegen een 

ereloonpercentage van 3 % BTW inclusief. 

De heer Vincent Desmet van de bvba Yvimat gaf een stand van zaken in verband met de verkoop van de 

woning (voormalige pastorie). 

Na het voeren van een uitgebreide publiciteit sedert enkele maanden, zijn er tot op heden 2 plaatsbezoeken 

geweest met kandidaat-kopers, terwijl zij een 40-tal prospecten gehad hebben via verschillende media 

kanalen. 

Bij de feedback ten opzichte van de prospecten en de bezoeken werden telkens dezelfde opmerkingen geuit, 

meerbepaald : 

-Het kostenplaatje om de woning te renoveren loopt vrij hoog op. 

-De woning is niet geïsoleerd en bijgevolg totaal niet energiezuinig. 

-Hoog beschrijf (10 % registratierechten). 

-School naast de deur (lawaai en dergelijke). 

Gezien de woning reeds enkele jaren te koop aangeboden wordt en er geen enkel bod uitgebracht werd, is 

de vastgoedmakelaar ervan overtuigd dat de huidige geschatte waarde niet overeenstemt met de conforme 

marktwaarde. 

Een realistische marktwaarde is volgens de vastgoedmakelaar 180.000,00 euro, rekening houdend met de 

hierboven opgesomde argumenten. De vastgoedmakelaar is ervan overtuigd dat er wel een koperspubliek te 

vinden valt volgens de realistische marktwaarde. 

Het college van burgemeester en schepenen heeft na overleg beslist om bedoeld gebouw opnieuw te laten 

schatten. 

Hiertoe werd opdracht gegeven aan de heer Johan DENEVE, Beëdigd schatter, Landmeter-Expert. 

Het deskundig schattingsverslag, met betrekking tot de bepaling van de normale verkoopswaarde van de 

woning op en met medegaande grond, werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE op 4 maart 2016. 

Gelet op de ligging, de perceelsoppervlakte, het beschikbare volume, de perceelsconfiguratie, de 

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de 

staat van onderhoud, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig 

bodemattest, wordt de normale verkoopswaarde van de woning op en met medegaande grond, te 8550 

Zwevegem, Maria Bernardastraat 27, gekadastreerd Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 

N5, met een kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) van 768,00 euro, en een oppervlakte volgens opmeting 

van 03 a 30 ca, geraamd op 172.500,00 euro (honderdtweeënzeventigduizend vijfhonderd euro). 

Het college van burgemeester en schepenen heeft kennis genomen van het schattingsverslag met voorstel 

van aangepaste verkoopwaarde van bedoeld pand en beslist om, na beëindiging van de termijn van de 

opdracht toegekend aan Bvba Yvimat, de procedure tot verkoop van bedoeld pand in eigen beheer uit te 

voeren (met gesloten omslag) en de verkoopprijs te bepalen op 175.000,00 euro. 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 25 april 2016 principieel akkoord verklaard om het onroerend 

goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, op en met medegaande grond, gelegen Maria Bernardastraat 27 

te Zwevegem - ‘Gehucht Knokke’, kadastraal bekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C 

perceelnummer 439 N5 met een oppervlakte van DRIE ARE DERTIG CENTIARE (03A30CA) zoals 

weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Paul Van Capellen, gezworen landmeter-

expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, te verkopen aan de 

hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde verkoopprijs die bepaald wordt op 175.000,00 euro, 

dit ingevolge de minimum vooropgestelde raming van de instelprijs volgens het deskundig schattingsverslag 

opgemaakt door de heer Johan Deneve op 4 maart 2016. 



Er werd dus overgegaan om de procedure tot verkoop van de voormalige pastoriewoning in eigen beheer uit 

te voeren, in overeenstemming met de Omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 houdende de 

vervreemding van onroerende goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de 

erkende erediensten. 

De gemeente Zwevegem heeft de nodige publiciteit en openbaarheid verleend aan de verkoopprocedure via 

diverse kanalen, meerbepaald publicatie in dag en/of weekbladen, website gemeente Zwevegem, via 

aanplakking van affiches in de openbare gebouwen van de gemeente, zijnde Gemeentepunt, Bib, Sportpunt, 

alsook aan bedoeld onroerend goed, waarbij tevens het recht van mededinging toegepast wordt. 

Hiertoe werd er een oproep gelanceerd om tijdens een welbepaalde periode door geïnteresseerde kandidaat-

kopers, schriftelijke en onvoorwaardelijke biedingen onder gesloten omslag in te dienen bij het 

gemeentebestuur van Zwevegem – Gemeentepunt – Dienst Bestuurszaken – Blokkestraat 29 bus 1 te 8550 

Zwevegem. 

De werkmethode bestond erin om bedoeld onroerend goed te verkopen aan de meestbiedende, met als 

minimum de vooropgestelde verkoopprijs die bepaald wordt op 175.000,00 euro. 

De bieders zouden op een vastgelegde dag en uur samen geroepen worden in de collegezaal van het 

Gemeentepunt te Zwevegem, teneinde dan over te gaan in openbare zitting tot opening van de omslagen 

met biedingen, en met mededeling aan de bieders dat er op een later te bepalen tijdstip nog een zitting 

gehouden wordt voor het uitbrengen van een eventueel mondeling hoger bod, dit voor de definitieve 

afwerking van de verkoop. 

Het is reeds een tijd geleden dat de verkoop in eigen beheer georganiseerd werd, evenwel ook zonder 

resultaat. 

Na bespreking van de stand van zaken i.v.m. de verkoop van de voormalige pastoriewoning te Zwevegem – 

‘Gehucht Knokke’, heeft het college van burgemeester en schepenen na overleg, beslist om het pand 

openbaar te koop aan te bieden, zijnde het organiseren van een openbare verkoop met notaris. 

Via mail werden inlichtingen ingewonnen bij notaris Stan DEVOS omtrent het organiseren van een openbare 

verkoop voor bedoeld onroerend goed met notaris. 

Er werd eveneens meegedeeld dat er evenwel slechts zal kunnen toegewezen worden indien de geboden 

prijs het schattingsverslag benadert. 

Aan de notaris werd ook gevraagd om ons de benaderende kostprijs voor de openbare verkoop kenbaar te 

maken, indien deze moet ingetrokken worden bij gebrek aan een voldoende geboden prijs. 

Wij ontvingen het hierna volgend antwoord van notaris Stan DEVOS, samen met het hierbij gevoegd 

‘Multimediaal publicatiepakket’ : 

“De publiciteitskost en aktekosten zijn normaal gezien vervat in het forfaitair kostenpercentage dat de koper 

betaalt zodat de bekomen prijs van de openbare verkoop in principe netto zou zijn, indien de openbare 

verkoop toch toegewezen kan worden. 

Omdat bij een ingehouden verkoop per definitie geen koper is die de kosten betaalt, bieden bepaalde media 

een vrijstelling van publiciteitskosten aan als volgt : 

 Wat een openbare verkoop betreft, is het zo dat qua publiciteit bij een ingehouden openbare 

verkoop er géén publiciteitskosten zijn voor de inlassingen en advertenties, affiches, 3x De 

Standaard/Nieuwsblad (nationaal), 3x Notarisblad, websites, hebbes.be, zimmo.be, notarisblad.be, 

tenzij het pand binnen de 8 weken na de inhouding toch uit de hand verkocht wordt waarna alsnog 

de volledige kost (standaardpakket van 1.580 euro) verschuldigd is voor de publiciteit. 

 De website Immoweb.be die het meeste visibiliteit heeft op de vastgoedmarkt (dit zou >80 % 

liggen), is eveneens aan te raden en dit komt voor 3 maand op circa 100 euro (btw incl) onafgezien 

of de verkoop naderhand ingehouden wordt. 



 Wat de voorbereidingskosten betreft van een openbare verkoop die naderhand ingehouden wordt, is 

het zo dat we naderhand zoveel mogelijk kosten proberen te recupereren via een verkoop uit de 

hand. In het slechtste geval (dit is het geval dat er geen voorbereidingskosten zouden kunnen 

gerecupereerd worden n.a.v. een daaropvolgende verkoop uit de hand) en in de veronderstelling dat 

de certificaten, attesten, keuringen, stedenbouwkundig uittreksel ….., reeds voorhanden zijn, kan de 

kostprijs van de voorbereiding van een vrijwillige openbare verkoop die naderhand ingehouden 

wordt, geraamd worden op maximaal 500 euro voor het werk en de opzoekingen die niet 

recupereerbaar zouden zijn. 

 Bv. de openbare verkoop vindt plaats en de Gemeente beslist in te houden en het is niet verkocht 

binnen de 8 weken: 

→ Gratis publiciteitskost voor de digitale, regionale en nationale publiciteit (tenzij ev. immoweb 100 euro) 

→ Voorbereidingskost akte beneden de 500 euro (voor retributies aan hypothecaire, fiscale, sociale, … 

opzoekingen en voorbereidingen)”. 

Er wordt voorgesteld om het dossier op te starten en voor te bereiden met het oog op de openbare verkoop 

met notaris aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, gelegen 

Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, in de lente (eind maart 2018).   

Financiële gevolgen 

De publiciteitskosten (immoweb) en de kosten van het stedenbouwkundig uittreksel zullen gedragen worden 

door de gemeente. 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2018 011000 613099 1.600,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Principieel akkoord te gaan om het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, op en met 

medegaande grond, gelegen Maria Bernardastraat 27 te 8550 Zwevegem, kadastraal gekend onder 

Zwevegem – 1ste afdeling – sectie C perceelnummer 439 N5, met een oppervlakte van 03 a 30 ca, zoals 

weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Paul VAN CAPELLEN, gezworen landmeter-

expert, optredend namens de b.v.b.a. “Geoplan 2000”, op 3 januari 2013, openbaar te verkopen met notaris 

Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” te 8554 ZWEVEGEM 

(SINT-DENIJS), Helkijnstraat 82, aan de hoogstbiedende, met als minimum de vooropgestelde verkoopprijs 

die bepaald wordt op 175.000,00 euro, dit ingevolge de minimum vooropgestelde raming van de instelprijs 

volgens het deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve op 4 maart 2016. 

Artikel 2 

Voor de openbare verkoop van hoger vermeld onroerend goed samen te werken met Notaris Michaël 

MULLIE – “Notarissenassociatie bv bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” te 8554 ZWEVEGEM (SINT-

DENIJS), Helkijnstraat 82. 

Er wordt opdracht gegeven om het dossier op te starten en voor te bereiden met het oog op de openbare 

verkoop met notaris aan de hoogstbiedende van het onroerend goed, zijnde de voormalige pastoriewoning, 

gelegen Maria Bernardastraat 27 te Zwevegem – ‘Gehucht Knokke’, in de lente (eind maart 2018).  

Artikel 3 

De nodige publiciteit en openbaarheid te verlenen aan de verkoopprocedure door de notaris conform het 

‘Multimediaal publicatiepakket West-Vlaams Notariaat’, (digitale, regionale en nationale publiciteit), meer 



bepaald de inlassingen en advertenties 3x De Standaard/Nieuwsblad (nationaal), 3x Notarisblad, websites, 

hebbes.be, zimmo.be, immoweb.be, notarisblad.be, affiches openbare verkoop, virtueel bezoek, alsook 

volgens de richtlijnen weergegeven in de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 van de minister 

houdende vervreemding van onroerende goederen door de lokale besturen, waarbij een openbare verkoop 

als principe gesteld wordt. 

Artikel 4 

De publiciteitskosten (immoweb), alsook de kosten van het stedenbouwkundig uittreksel worden gedragen  

door de gemeente Zwevegem, waarbij de daartoe nodige uitgaven zullen benomen worden van het 

Beleidsitem 011000 – Algemene Rekening 613099 van het budget 2018. 

Artikel 5 

Aan Notaris Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv  bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & VOET” 

Helkijnstraat 82 te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) wordt opdracht gegeven om te zorgen voor de verdere 

afhandeling van het dossier, zijnde het opmaken van een ontwerp van akte inzake verkoop van het 

onroerend goed, die dan ter goedkeuring aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden, en dus bij een 

gebeurlijke verkoop zal optreden als notaris van de gemeente Zwevegem. 

Artikel 6 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg 

overgemaakt aan Notaris Michaël MULLIE – “Notarissenassociatie bv bvba DEVOS, TURPYN, MULLIE & 

VOET”, Helkijnstraat 82 te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs).  

5.  Goedkeuring subsidiereglement herbruikbare luiers. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42. 

Juridische grond 

- Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2013 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende 

het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, afgekort VLAREMA. 

- Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals meermaals 

gewijzigd. 

- Materialendecreet van 23 december 2011 

Verwijzingsdocumenten 

- Subsidiereglement herbruikbare luiers. (bijlage 2018-05)  

- Aanvraagformulier. 

Situering 

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

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

Omgerekend per jaar wordt geschat dat Vlaanderen ongeveer 70.000 ton vuile wegwerpluiers moet 

verwerken. Daarbovenop vraagt de productie ervan meerdere bomen en veel water en energie. Het gebruik 

van wasbare luiers kan de hoeveelheid huishoudelijk restafval dus verminderen. 

De startinvestering voor aankoop van wasbare luiers en de relatieve onbekendheid weerhoudt een aantal 

mensen om voor deze duurzame oplossing te kiezen. Een aanmoedigingspremie kan de drempel verlagen. 

Dit standpunt kadert volledig binnen het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig 

bedrijfsafval 2016-2022 met als rode draad ‘De ambitieuze doelstellingen uit het nieuwe plan’: 

 16 kg minder restafval per Vlaming in 2022; 

 7 kg hergebruik per Vlaming; 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100714


 een reductie van maar liefst 3500 ton zwerfvuil per jaar. 

Dit plan is de opvolger van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 

(2008-2015) en het Uitvoeringsplan Gescheiden inzameling Bedrijfsafval van kleine ondernemingen.  

Motivering 

De Minaraad van Zwevegem nam in 2015 het besluit om jonge ouders te helpen in hun beslissing, door een 

flinke subsidie te geven voor de startinvestering in herbruikbare luiers, overbroekjes en inlegdoekjes. Binnen 

de Minaraad was de afspraak om dit initiatief tijdelijk financieel te ondersteunen voor een periode van 1 jaar. 

De Minaraad betaalde voor het jaar 2016 11 subsidies uit. Hierdoor werd 11 ton afval uitgespaard.  

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de subsidieregeling over te nemen. Hierdoor kan 

de subsidie van 50 % van de aankoopkosten behouden blijven (max. subsidie 125 euro). Op deze manier 

kan de gemeente gezinnen blijvend ondersteunen die kiezen voor duurzamere luieroplossingen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2018 032900 649100 1.250 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare luiers, in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 

2018-05), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2017 met terugwerkende kracht.  

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 032900 – AR 649100 van het budget van 

desbetreffende jaar. 

Artikel 4 

Deze beslissing zal bekendgemaakt worden conform artikel 186 van het Gemeentedecreet. 

Artikel 5 

Bij de aangifte van de geboorte zal aan de ouders informatie over het voorliggende subsidiereglement en het 

gebruik van wasbare luiers worden meegegeven. 

Artikel 6 

Deze beslissing zal verder worden bekend gemaakt in het Infopunt, de gemeentelijke website en zal ter 

kennisgeving overgemaakt worden aan de OVAM, de mutualiteiten in Zwevegem en diensten van Kind & 

Gezin. 

6.  Goedkeuring wegenistracé verkaveling "Bekaertpark". 

Bevoegdheid 

Artikel 31 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning (25 april 2014). 

Juridische grond 

- Gemeentedecreet. 

- Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en bijhorende uitvoeringsbesluiten. 

- Decreet betreffende omgevingsvergunning. 

- Decreet Integraal Waterbeleid. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100714
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100714


Verzoek 

Op 25 september 2017 werd door NV Van Roey Vastgoed, Oostmalsesteenweg 261, 2310 Rijkevorsel  een 

aanvraag ingediend met betrekking tot percelen gelegen te Moen, Ter Moude / Garenstraat met als 

onderwerp: verkavelen van gronden + uitvoeren infrastructuurwerken. 

Situering 

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

voormalig industrieterrein van Bekaert Textiles te Moen. Het terrein is gelegen aan de rand van de dorpskern 

tussen de Vaartstraat (gemeenteweg) en Ter Moude (gemeenteweg). Ten noorden van de site situeren zich 

de oude fabrieksgebouwen van de firma Bekaert Steelcord, op vandaag nog ingevuld met kleinere bedrijven. 

Ten oosten en zuiden paalt het terrein aan de woonkern; ten westen, aan de overzijde van de straat, ligt het 

Oliebergpark op de uitgegraven gronden van het kanaal Bossuit-Kortrijk. In zitting van 20 december 2006 

werd een vergunning verleend voor het slopen van de bestaande fabrieksgebouwen en de verwijdering van 

bestaande verhardingen. Op 3 maart 2010 werd door het college van burgemeester en schepenen een 

vergunning afgeleverd voor de bouw van twee meergezinswoningen voor 30 woongelegenheden met 

bijhorende verharding, parkeerplaatsen en overdekte autostaanplaatsen (carports). Deze vergunning werd 

niet uitgevoerd omwille van de moeilijke verkoop van de appartementen. Ondertussen is de vergunning 

vervallen. Op 20 maart 2017 werd een verkavelingsvergunning verleend voor het verkavelen van het terrein 

in 12 loten en een grote centrale groene ruimte. Vier loten (lot 1 tot en met 4) werden uit de vergunning 

gesloten. Deze loten situeerden zich langs openbaar domein maar op een locatie waar geen wegenis 

aanwezig was. Het aanvraagdossier omvatte evenmin een wegenisdossier.  

Voorliggende aanvraag betreft een heraanvraag van verkaveling voor deze 4 loten.  Het verkavelingsontwerp 

gaat uit van 4 kavels voor grondgebonden ééngezinswoningen gesitueerd langs Ter Moude. Enkel functies 

verenigbaar en complementair aan het wonen zijn toegelaten als nevenfunctie. De woningen dienen 

ingeplant te worden op 5,00 m (lot 1) of 3,00 m (lot 2 tot 4) van de rooilijn. Lot 4 betreft een open 

bebouwing waarbij een bijgebouw onder de vorm van een carport tot op de perceelgrens kan voorzien 

worden. Bij lot 1 tot en met 3 wordt het hoofdgebouw op de westelijk gelegen zijdelingse perceelgrens 

voorzien. Aan de andere zijde kan een bijgebouw onder de vorm van een carport voorzien worden die de 

verbinding maakt met het aanpalend hoofdgebouw. Deze percelen zijn 10,50 of 11,50 m breed. De 

bouwdiepte is beperkt op het gelijkvloers tot 15,00 m en op het verdiep tot 12,00 m. De max. 

kroonlijsthoogte bedraagt 6,5 m. De nokhoogte ligt max. 5,00 m boven de kroonlijsthoogte. In de tuin kan 

een bijgebouw voorzien worden van 21 m². Per woongelegenheid is min. 1 garage/carport en één 

openluchtstelplaats verplicht.  

Voor de realisatie van dit gebied zijn bijkomende infrastructuurwerken noodzakelijk. Het dossier inzake de 

uitvoering van wegen- en rioleringswerken werd opgemaakt door het studiebureau Jos Dumoulin en voorziet 

in de aanleg van nieuwe openbare wegenis en rioleringen. Om de percelen te ontsluiten wordt de wegenis 

van Ter Moude doorgetrokken over een lengte van ca. 36 m. De breedte van de wegenis bedraagt ca. 4,0 m 

(gelijkaardig aan de breedte van de weg waar op wordt aangesloten). Op het einde wordt de wegenis 

verbreed uitgevoerd zodat keren mogelijk is. De wegenis wordt voorzien in asfalt. Tussen de rijweg en de 

woningen wordt een voetpad voorzien met een breedte van 1,50 m in grijze betonstraatstenen. Rondom de 

nieuwe wegenis wordt een groenaanleg voorzien in gras. Tussen de nieuwe wegenis en Sluislaan wordt een 

groene haag voorzien. Er wordt geen aansluiting voorzien tussen Ter Moude en de Sluislaan t.h.v. de 

verkavelingsaanvraag. 

Het regenwater wordt aangetakt aan een nieuwe RWA-leiding in de nieuw aan te leggen wegenis. Deze takt 

aan op het bestaande gemengde stelsel in de Sluislaan. De DWA-leiding ligt aan de achterzijde van de 

percelen en loopt in noordelijke richting in de richting van de collector.  



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

dient de gemeenteraad zich in eerste instantie uit te spreken over de zaak van de wegen in de nieuwe 

verkaveling, vooraleer de vergunningverlenende overheid een beslissing kan nemen aangaande de 

verkavelingsaanvraag. De openbare wegenis, incl. riolering zal overgedragen worden aan de gemeente voor 

opname in het openbaar domein.  

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 

- Gunstig advies vanwege de dienst Groen, Natuur en Landschap van  30 oktober 2017. 

- De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ‘Bekaertsite 

Moen’. Er werd bijgevolg geen openbaar onderzoek ingericht.  

Motivering 

Het verkavelingsplan en de geplande inrichting van het toekomstig openbaar domein vormt een harmonieus 

en eenvormig geheel, dat maximaal en in voldoende mate rekening houdt met de omgeving en de totale 

ontwikkeling van het woongebied. Het is in harmonie met de eerder verleende verkavelingsvergunning van 

20 maart 2017.  De typologie van de bebouwing sluit aan op de reeds vergunde verkaveling waardoor een 

harmonieuze overgang mogelijk is. De voorgestelde wegenis is wat betreft breedte, indeling en 

materiaalkeuze kwalitatief en kan bijgevolg aanvaard worden. De aantakking van Ter Moude met de 

Sluislaan t.h.v. de aanvraag is niet wenselijk en kadert binnen het RUP dat stelt dat een nieuwe 

rechtstreekse aansluiting op de Sluislaan niet wenselijk is. Dit zou leiden tot sluipverkeer tussen Sluislaan en 

Ter Moude. Gelet op het feit dat de Sluislaan geselecteerd is binnen het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk is een verbinding tussen Ter Moude en Sluislaan voor fietsers wel aangewezen. Op deze 

manier wordt Moen beter ontsloten voor fietsers.  

Er werden geen bezwaren ingediend m.b.t. deze verkavelingsaanvraag. De dienst Publieke Ruimte heeft 

geen opmerkingen op het dossier. De beoordeling van de verkavelingsaanvraag en de inrichtings- en 

bebouwingsmogelijkheden op de nieuwe te ontwikkelen kavels zal gebeuren door het College van 

burgemeester en schepenen, rekening houdende met de vigerende wetgeving en de ruimtelijke draagkracht.  

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het tracé van de nieuw aan te leggen wegenis in de verkavelingsaanvraag Bekaertpark op naam van NV Van 

Roey Vastgoed wordt goedgekeurd onder volgende voorwaarde: tussen de nieuw aan te leggen wegenis en 

de Sluislaan moet een fietsdoorsteek voorzien worden van min. 2,00 m ; er dienen maatregelen genomen te 

worden zodat de fietsdoorsteek niet door wagens kan gebruikt worden.  

Artikel 2  

Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de verdere afhandeling van de 

verkavelingsaanvraag op naam van NV Van Roey Vastgoed conform de vigerende wetgeving inzake 

ruimtelijke ordening en samen met dit besluit over te maken aan het Departement Omgeving.  

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

en herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem. 

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. 

- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 betreffende principiële goedkeuring met vaststelling wijze 

van gunnen voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie - en herstellingswerken 

aan de Klockemolen te Zwevegem met een totale raming van < 85.000,00 euro, afhankelijk van de latere 

besprekingen en keuzes en waarbij beslist werd deze opdracht te gunnen bij middel van 

onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-lro-16-02.  

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 mei 2016 betreffende goedkeuring lijst van 

aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie - en 

herstellingswerken aan de Klockemolen te Zwevegem. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 28 september 2016 betreffende goedkeuring 

aanstelling van de ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor het uitvoeren van restauratie - en 

herstellingswerken aan de Klockemolen Zwevegem, zijnde Erfgoed Advies Groen BV, Molenstraat 25 te 

3417 HR Montfoort, Nederland, tegen een ereloonpercentage van 10,50 % van de kostprijs van de werken 

en met de hoogste score voor de gunningscriteria van 95 %. 

Verwijzingsdocumenten 

Bestek en raming 2017 exterieur en interieur. 

Bestek en raming 2018 exterieur en interieur. 

Motivering  

Het financieel meerjarenbeleidsplan voorziet het uitvoeren van restauratie – en herstellingswerken aan de 

Klockemolen in Zwevegem. 

Voor deze opdracht werd door de ontwerper Erfgoed Advies Groen, bestek 117002 opgemaakt. Heden wordt 

de goedkeuring gevraagd voor 4 opdrachten in functie van een vlotte verkrijging van de erfgoedpremies 

volgens de standaardprocedure bij Onroerend Erfgoed. De ramingen bedragen : 

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

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

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

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

Totaal = 104.016,41 euro excl. btw  

en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking. 

Voor het uitvoeren van deze restauratie- en herstellingswerken aan de Klockemolen werden voor de werken 

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



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

een premie te verwachten van 80 % van het bedrag.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 21 % 

btw verlegd 

2018 en later IE-OB 072002 228007 AC 6.6.1.05 125.859,85 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van restauratie- en herstellingswerken aan 

de Klockemolen Zwevegem, conform bestek 117002, opgemaakt door de ontwerper Erfgoed Advies Groen 

uit Montfoort, Nederland met een totale raming van 104.016,41 euro excl. btw of 125.859,85 euro incl. 21 

% 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-OB – BI 072002 – AR 228007 – AC 

6.6.1.05 van het budget 2018 en later. 

Artikel 4 

De ontwerper en Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen worden in kennis gesteld van dit besluit. 

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

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

2016). 

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. 

- Wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. 

-  Bermbesluit van de Vlaamse executieve van 27 juni 1984. 

- Gemeentelijk Bermbeheersplan 1998, goedgekeurd door de Vlaamse Gemeenschap. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 betreffende goedkeuring van opdrachtdocumenten pr-

dvd-16-05 van de oorspronkelijke opdracht “Maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem 

2016”, gegund bij middel van open offerteaanvraag. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 juni 2016 betreffende goedkeuring gunning 

van de oorspronkelijke opdracht. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 februari 2017 betreffende goedkeuring herhalingsopdracht met 

bepaling der gunningswijze voor het maaien van wegbermen en ruige terreinen in Zwevegem voor 

dienstjaar 2017 (1e herhaling 2016).  

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 maart 2017 betreffende goedkeuring 

gunning van de herhalingsopdracht voor het maaien van wegbermen en ruige terreinen te Zwevegem voor 

dienstjaar 2017 (1e herhaling 2016). 

Verwijzingsdocumenten 

-  Basis opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 in toepassing op de basisopdracht 2016. 

-  Aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-18-01 en samenvattende opmeting in toepassing op de 

herhalingsopdracht voor uitvoering 2018. 

-  Raming. 

Motivering 

In de opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 is de mogelijkheid opgenomen de opdracht te herhalen 

overeenkomstig artikel 26 § 1, 2°, b van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten (oude 

wetgeving), zijnde het gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan 

de aannemer die de eerste opdracht kreeg toegewezen door dezelfde aanbestedende overheid, op 

voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met een basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp 

uitmaakte van een eerste opdracht, gegund na aanbesteding of offerteaanvraag. In de nieuwe wetgeving 

geldt dit onder artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016. Overeenkomstig dit artikel en overeenkomstig 

opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 kan de opdracht telkens voor 1 jaar verlengd worden met een maximum 

van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht. 

De uitgave voor de opdracht “Maaien van wegbermen en ruige terreinen 2018” (2e herhaling) wordt 

geraamd op 129.315,00 euro excl. btw of 156.471,15 euro incl. btw verlegd. 

Aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-18-01 worden opgemaakt wegens aanpassing dienstjaar en 

gunningswijze en waarbij verwezen wordt naar de oorspronkelijke opdrachtdocumenten. 

Na de goedkeuring door de gemeenteraad van de gunningswijze (onderhandelingsprocedure zonder 

bekendmaking bij herhalingsopdracht) en de administratieve en technische bepalingen van de basisopdracht 

2016, kunnen de onderhandelingen met de aannemer van start gaan. De vermoedelijke hoeveelheden 

blijven hetzelfde als de gunning van 2016. 

Financiële gevolgen  

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. btw 

verlegd 

2018 - 068000 613099 - 156.471,15 euro 



 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de gunningsprocedure voor de herhalingsopdracht 

“Maaien van wegbermen en ruige terreinen 2018” (2e herhaling 2016), zoals voorzien in de oorspronkelijke 

opdrachtdocumenten pr-dvd-16-05 en de aanvullende opdrachtdocumenten pr-dvd-18-01 inclusief 

samenvattende opmeting, met een raming van 129.315,00 euro excl. btw of 156.471,15 euro incl. btw 

verlegd. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend om de werken te gunnen volgens onderhandelingsprocedure op basis van 

artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 068000 – AR 613099 van het budget 2018. 

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

regiewerken in Zwevegem voor het dienstjaar 2018. 

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-lro-18-01 en raming, opgemaakt door dienst wegen en infrastructuur. 

Motivering  

De dienst wegen en infrastructuur dient regelmatig een aantal werken uit te besteden aan derden, zoals 

o.m. het uitmaken van grachten, uitvoeren van grond – en nivelleerwerken, … Gezien de dienst wegen en 

infrastructuur niet alle machines in eigendom heeft, is het aangewezen om bepaalde werken te laten 

uitvoeren door aannemers die beschikken over gespecialiseerd materieel, voldoende personeel en ervaring 

teneinde ook de werken sneller te kunnen uitvoeren. Deze werken zullen uitgevoerd worden naar 

noodwendigheid en op afroep. Voor deze opdracht werd door de dienst wegen en infrastructuur 



opdrachtdocumenten pr-lro-18-01 opgemaakt met een totale raming van 126.228,75 euro excl. btw of 

152.736,79 euro incl. btw verlegd, waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd 

2018 - 020000 610351 - 152.736,79 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren van regiewerken in Zwevegem voor 

dienstjaar 2018 volgens opdrachtdocumenten pr-lro-18-01 met een totale raming van 126.228,75 euro excl. 

btw of 152.736,79 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

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

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 020000 – AR 610351 van het budget 2018. 

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

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

Bekaertstraat te Zwevegem. 

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. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 juli 2016 betreffende goedkeuring gunning 

van de opdracht realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-overeenkomst 



waarin akteneming van en akkoordverklaring met de beslissing van het college van burgemeester en 

schepenen van Kortrijk van 4 juli 2016 waarin het analyseverslag van 29 juni 2016 voor het project 

“DBFMO Zwembaden Kortrijk Weide – Zwevegem” in haar totaliteit werd bijgetreden en waarin alle daarin 

vermelde motieven en adviezen tot de hunne werden gemaakt evenals akteneming van en 

akkoordverklaring met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Kortrijk van 4 juli 

2016 waarin de opdracht “realisatie van een nieuw zwembadencomplex door middel van DBFMO-opdracht” 

wordt gegund aan S&R Kortrijk nv in oprichting aan de voorwaarden conform de Verplichte Variante, het 

addendum van 1 juli 2016 (dat integraal deel uitmaakt van de Verplichte Variante) en de DBFMO-

overeenkomst zoals goedgekeurd door de gemeenteraad. 

Verwijzingsdocumenten 

Plan en raming. 

Motivering  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. 21 % 

btw verlegd 

2018 IE-OB 074001 221007 - 116.959,06 euro 

Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het aandeel ten laste van de gemeente Zwevegem voor de 

omgevingswerken van het nieuw zwembadcomplex S&R in de Bekaertstraat te Zwevegem met een totale 

raming van 96.660,38 euro excl. btw of 116.959,06 euro incl. btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 



De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI 074001 – AR 221007 van het 

budget 2018. 

Artikel 4 

S&R en de aannemer worden in kennis gesteld van dit besluit. 

 

 Raadslid Sem Vanhessche verlaat de zitting voor behandeling van 

agendapunt 11. 

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

buitengewone onderhoudswerken aan wegen in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 

2018. 

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. 

- Besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 betreffende goedkeuring princiepsbeslissing met 

vaststelling wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken ontwerp voor 

buitengewoon onderhoud aan wegen in Zwevegem 2018 en 2019 met een totale raming van 78.000,00 

euro excl. btw of 94.380,00 euro incl. btw (totaal voor 2 jaar) en waarbij beslist werd deze opdracht te 

gunnen bij middel van onderhandelingsprocedure, conform opdrachtdocumenten pr-lro-17-02.  

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 april 2017 betreffende goedkeuring lijst van 

aan te schrijven ontwerpers voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 

Zwevegem 2018 en 2019. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 mei 2017 betreffende goedkeuring 

aanstelling van de ontwerper voor het opmaken ontwerp voor buitengewoon onderhoud aan wegen in 

Zwevegem 2018 en 2019, zijnde studiebureau Demey bvba, Beversesteenweg 314 te 8800 Roeselare, 

tegen een ereloonpercentage van 4,30 % van de kostprijs van de werken. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerpbundel (bestek 17.44A, raming en plannen) voor onderhoudswerken wegen 2018. 

Motivering  



Voor buitengewone onderhouds- en herstellingswerken aan wegen en aanhorigheden 2018 werd door 

studiebureau Demey, in overleg met dienst wegen en infrastructuur, bestek nummer 17.44A opgemaakt met 

een totale raming van 853.869,00 euro excl. btw of 1.018.041,96 euro incl. deels btw riolering, deels btw 

verlegd en waarbij voorgesteld wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een openbare procedure.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 
Actie 

Raming incl. deels btw 

riolering, deels btw verlegd 

2018 IE-OB 020000 224007 - 1.018.041,96 euro 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp voor het uitvoeren van buitengewone onderhoudswerken aan 

wegen en aanhorigheden in de gemeente Zwevegem voor dienstjaar 2018, bestek nummer 17.44A, 

opgemaakt door studiebureau Demey met een totale raming van 853.869,00 euro excl. btw of 1.018.041,96 

euro incl. deels btw riolering, deels btw verlegd. 

Artikel 2 

Deze opdracht wordt gegund bij middel van openbare procedure. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 020000 - AR 224007 van het 

budget 2018. 

Artikel 4 

Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de ontwerper. 

 

 Raadslid Sem Vanhessche komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

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

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

Otegemstraat in Zwevegem. 

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 

Ontwerpbundel (bestek 13/2017, raming en plannen) voor aanleg van fietssnelweg door de site Leanderhof 

(ex Bekaert site), opgemaakt door studiebureau Demey bvba uit Roeselare, aangesteld door provincie West-

Vlaanderen. 

Motivering  

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

Leanderhof in Zwevegem opgenomen.  

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

met aansluiting op de bestaande fietspaden, met inbegrip van het herwerken van de kruispunten aan de 

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

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

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

gemeente Zwevegem. 

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

worden via openbare procedure ten kantore van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Abdijbeke in 

Sint-Andries. Voor deze opdracht werd door studiebureau Demey bvba, bestek nummer 13/2017 opgemaakt 

met een totale raming van 294.118,10 euro excl. btw verlegd. Hiervan is deel A ten laste van de provincie 

West-Vlaanderen ten bedrage van 197.706,50 euro excl. btw verlegd. Deel B is ten laste van de gemeente 

Zwevegem ten bedrage van 96.411,60 euro excl. btw deels verlegd, deels riolering (posten B.1.1, B.3.1 en 

B4.1). 

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

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar 
Investerings-

enveloppe 
Beleidsitem 

Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

verlegd ten laste van 

gemeente Zwevegem 

2018 IE-BD 7.1 020000 224007 AC 7.1.2.02 112.816,09 euro 

Gunningsprocedure 

Openbare procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het ontwerp onder dossiernummer 13/2017 voor de aanleg van een 

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



Zwevegem, opgemaakt door studiebureau Demey bvba uit Roeselare, aangesteld door provincie West-

Vlaanderen, met een totale raming van 294.118,10 euro excl. btw verlegd, waarvan deel A ten laste is van 

de provincie West-Vlaanderen ten bedrage van 197.706,50 euro excl. btw verlegd en deel B ten laste is van 

de gemeente Zwevegem ten bedrage van 96.411,60 euro excl. btw deels verlegd, deels riolering (posten 

B.1.1, B.3.1 en B4.1) of 112.816,09 euro incl. btw. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-BD 7.1 – BI 020000 – AR 224007 – AC  

7.1.2.02 van het budget 2018. 

Artikel 4 

De provincie West-Vlaanderen, Ieper wordt in kennis gesteld van dit besluit. 

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

dienstjaar 2017. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43. 

Juridische grond 

-  De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 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.  

-  Besluit van de gemeenteraad van 18 juli 2016 betreffende goedkeuring opdracht met bepaling der 

gunningswijze voor het huren van kerstverlichting in Zwevegem voor dienstjaar 2016-2017-2018 voor een 

totaal geraamd bedrag van 82.260,00 euro excl. btw of 99.534,60 euro incl. btw en waarbij voorgesteld 

wordt deze opdracht te gunnen bij middel van een open offerteaanvraag, conform opdrachtdocumenten 

pr-cbo-16-11, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen. 

  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2016 betreffende goedkeuring 

gunning van de opdracht huren van kerstverlichting in Zwevegem voor dienstjaar 2016-2017-2018 aan 

Light & More bvba, Oostrozebekestraat 92 te 8770 Ingelmunster voor het totale bedrag van 72.330,00 

euro excl. btw of 87.519,30 euro incl. btw en met de hoogste score van 98,32 % voor de gunningscriteria. 

Per jaar is dit 29.173,10 euro incl. btw.  

Adviezen, machtigingen, akkoorden, … 



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

Motivering 

De eindafrekening werd opgemaakt waaruit blijkt dat de werken als volgt werden uitgevoerd: 

 

Aangezien er voor 2017 geen kerstboom voorhanden was (die voldeed aan de voorwaarden) voor op het T. 

Toyeplein, diende de boom bij de aannemer besteld te worden, zodat deze op tijd kon geleverd worden. 

Light & More heeft vooraf een offerte doorgegeven wat deze zou kosten. Dit is besproken met de 

groendienst en deze offerte was aanvaardbaar. Vanuit het college van burgmeester en schepenen is ook de 

vraag gekomen om op de Kappaert nog een extra boom te voorzien. Deze is aangerekend volgens de prijs 

van de aanbesteding in 2016. 

Voor 2018 hebben we reeds een oproep gedaan aan de bevolking om hun bomen te schenken. Hier hebben 

we reeds veel respons op verkregen. Dit wil concreet zeggen dat er voor 2018 geen boom zal besteld 

worden aan de aannemer. Ook de kleinere bomen van 5m zullen we zelf aankopen, via een adres verkregen 

door de groendienst. Dit komt erop neer dat voor het laatste jaar van de aanneming er geen meerprijs maar 

een minprijs zal zijn. Gezien over de 3 jaar van de aanneming zal dit geen grote invloed hebben op het 

voorziene budget. De in de eindafrekening opgesomde staat van werken geeft geen aanleiding tot 

opmerkingen. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

Rekening 

Actie 

2017 - 071000 615220 - 

Detail 

Firma Bedrag eindafrekening incl. 21 % btw 

Light & More bvba, Ingelmunster 34.243,00 euro 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de eindafrekening van de opdracht huren van kerstverlichting in Zwevegem 

voor dienstjaar 2017 ten bedrage van 34.243,00 euro incl. 21 % btw. 

Artikel 2 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 071000 – AR 615220 van het budget 2017. 

Gunningsbedrag 2016-2017-2018 : 72 330,00

Gunningsbedrag per jaar (2017) : 24 110,00

Minwerken VH : 0,00

Meerwerken VH : 0,00

Meerwerken OP : 4 190,00 17,38%

Totaal in meer : 4 190,00

Totaal : 28 300,00

Btw verlegd 21 % : 5 943,00

ALGEMEEN TOTAAL : 34 243,00



14.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en 

gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied 

en trage weg aan de Slijpebeek in Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57. 

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. 

-  Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 januari 2018 betreffende goedkeuring 

samenwerkingsovereenkomst WERKPLAN Stadlandschap Leie en Schelde 2018 tussen de provincie West-

Vlaanderen en de gemeente Zwevegem. 

Verwijzingsdocumenten 

-  Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en gemeente Zwevegem betreffende de 

aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan de Slijpebeek te Zwevegem 

(Deerlijk). (bijlage 2018-06)  

-  Ontwerpplan gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg traject 2. 

Motivering 

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

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

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

ondertekenen.  

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

gemeente betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied aan de Slijpebeek – WL.8, 

waterloop van de tweede categorie ter hoogte van de Constant Permekestraat in Zwevegem inclusief trage 

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

De provincie West-Vlaanderen draagt de kosten verbonden aan de aanleg van een gecontroleerd 

overstromingsgebied aan de Slijpebeek WL.8 ter hoogte van de Constant Permekestraat in Zwevegem 

inclusief de nodige beplantingen en de trage weg (traject 2) gelegen langs het overstromingsgebied en 

bijhorende brug over de Slijpebeek. 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100716


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

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

waarvan de uitvoering voorzien wordt in 2019. 

Deze overeenkomst wordt eveneens ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie West-Vlaanderen en 

gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied en trage weg aan 

de Slijpebeek in Zwevegem. (bijlage 2018-06) 

Artikel 2 

De gemeente Zwevegem staat in voor de realisatie van de aanleg van de trage weg (traject 1) waarvan de 

uitvoering voorzien wordt in 2019. 

Artikel 3 

De provincie West-Vlaanderen, Dienst Griffie / Gebiedsgerichte Werking wordt in kennis gesteld van dit 

besluit. 

 

 Raadslid Davy Nys verlaat de vergadering voor behandeling van agendapunt 

15. 

15.  Goedkeuring oprichting en afsprakennota kindergemeenteraad. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 57. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende Goedkeuring meerjarenbeleidsplan 

Zwevegem 2014-2019. 

Situering 

Door middel van een kindergemeenteraad wil men kinderen een stem geven binnen het beleid.  Na een 

verkiezingsstrijd zullen kinderen uit het 5de en 6de leerjaar uit alle scholen de Zwevegemse kinderbevolking 

vertegenwoordigen. 

Advies 

Advies gemeentelijke jeugdraad van 9 februari 2018, betreffende de oprichting van een kindergemeenteraad 

en goedkeuren afsprakennota. 

Motivering 

In het meerjarenbeleidsplan 2014-2019 werd een verhoging van de participatie van de inwoners als 

doelstelling geformuleerd.  Kinderen maken hiervan een belangrijk deel uit. 

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

jeugd buigen zich over de praktische uitwerking van dit inspraakorgaan op maat van kinderen. 

Kinderen zullen op deze manier kennis maken met gemeentelijk beleid en kunnen advies geven over 

materies die bij hun leefwereld aansluiten. Ze kunnen hun ideeën en wensen kenbaar maken en leren 

overleggen en spreken in het openbaar. Ze raken vertrouwd met democratie. 

Financiële gevolgen 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100716


Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2018 075001 615266 1.500,00 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Enig Artikel 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om volgend schooljaar (2018-2019) van start te gaan 

met de kindergemeenteraad te Zwevegem. Het college verklaart zich akkoord met de manier van werken 

zoals bepaald in de afsprakennota, in bijlage bij deze beslissing gevoegd (bijlage 2018-07). 

 

 Raadslid Davy Nys komt de zaal binnen en neemt verder deel aan de 

vergadering. 

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

gunningswijze. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 § 2, 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen. 

-  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. 

-  Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 – 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. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van Zwevegem van 4 juli 2016 betreffende de 

gunning van de opdracht realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-

overeenkomst. 

Verwijzingsdocumenten 

DBFMO-overeenkomst de dato 8 augustus 2016, en bijhorende annexen en bijlagen. 

Motivering 

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

het nieuwe zwembadcomplex in Zwevegem. Binnen het kader van die DBFMO-overeenkomst werd eveneens 

een exploitatieovereenkomst gesloten voor Sportpunt 2 (bijlage 10 van de DBFMO-overeenkomst + annexen 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100720


van bijlage 10 – meer specifiek annex 2, het investeringsplan).  Het oorspronkelijke opzet was dat in 

Sportpunt 2 een danszaal en extra sporthal zou gerealiseerd worden. Na het terugtrekken van de partner die 

de danszaal zou uitbaten, werd een nieuwe bestemming gezocht voor Sportpunt 2. Deze werd gevonden in 

de uitbating van een binnenspeeltuin/extra sporthal. In de exploitatieovereenkomst werd bepaald welke 

werken ten laste van welke partij zouden vallen. Meer concreet staan volgende werken op til. In de context 

van de exploitatieovereenkomst, en bijhorende documenten, dient de uitvoering van deze werken te 

gebeuren door en dient de kost gedragen te worden door de partijen zoals hieronder opgesomd. 

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

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

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

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

93.466,43 excl. BTW. 

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

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

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

behouden worden, mits realisatie van 2 aparte circuits.  De kost hiervoor kan mogelijks gedeeld worden 

met S&R. De aanpassingen aan het elektriciteitsnet van de gemeentegebouwen zelf bedragen € 

79.943,61 excl. BTW.  

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

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

- Koepels:  

S&R renoveert binnen het plafond, en zorgt voor de aanpassing van enkele regenwaterafvoeren aan de 

voorzijde van het gebouw.  S&R opteert voor een pluvia-systeem voor de te vervangen 

regenwaterafvoeren. Hiervoor dienen er leidingen geplaatst te worden in de zone boven het vals 

plafond. Aanpassing van de regenwaterafvoeren impliceert dakwerken. Ook hier is een onderscheiden 

uitvoering moeilijk realiseerbaar. 

- Elektriciteitswerken/werken hoogspanningscabine: 

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

de uit te voeren werken. Het inzetten van een externe aannemer zou enkel tot onduidelijkheid leiden, 

zowel qua uitvoering, als qua realisatie: S&R zou een deel van het globale zicht verliezen. S&R dient 

bovendien in te staan voor het onderhoud van het gebouw. In die optiek is het aangewezen dat S&R 

zich slechts tot 1 aannemer dient te wenden. Een onderscheiden uitvoering is dus quasi niet mogelijk. 

- Algemeen: 

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

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

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

sprake blijkt te zijn van gebrekkige uitvoering door de externe aannemer, wordt het moeilijk om de 

aansprakelijkheid precies toe te wijzen en hard te maken. Eenduidigheid van aansprakelijkheid is 

essentieel bij eventuele schade of gebrekkige uitvoering. 

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

aannemer zou zijn timing volledig moeten aanpassen aan de timing van de uitvoering van de werken 

door S&R. Uit ervaring blijkt dat dit zeer moeilijk is. De vooropgestelde timing zit zeer strak: als de 

timing niet gehaald wordt, komt de beoogde datum van aanvang van exploitatie in het gedrang, en 

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

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

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



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

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

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Perceel Investerings-

enveloppe 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

Buitengevel IE-OB 2018 074003 221007 AC6.7.1.06 191.233,24 EUR 

Koepels IE-OB 2018 074003 221007 AC6.7.1.06 113.094,39 EUR 

Elektriciteitswerken IE-OB 2018 074003 221007 AC6.7.1.06 96.731,77 EUR 

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) 

11 STEMMEN TEGEN (Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, Sabine Poleyn, Isabelle 

Degezelle, Dirk Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic 

Ravelingeen, Bart Malfait) 

Artikel 1  

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht renoveren van de buitengevel Sportpunt 2 met een totale 

raming van 158.044 euro excl. BTW of 191.233, 24 euro incl. BTW. 

Artikel 2  

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot vervangen van de koepels Sportpunt 2 voor het geraamde 

bedrag van 93.466,44 euro excl. BTW of 113.094,39 incl. BTW. 

Artikel 3  

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor elektriciteitswerken voor het geraamde bedrag van 

79.943,61 euro excl. BTW of 96.731,77 euro incl. BTW. 

Artikel 4 

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

enkel zal onderhandeld worden met S&R. 

Artikel 5 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB – BI074003 - AR221007 – AC6.7.1.06 

van het budget 2018. 

 

Toelichting stemgedrag CD&V-fractie: 

De CD&V-fractie is van oordeel dat deze investeringen een te ver engagement 

zijn van de publieke partner tegenover de private partner en dit voor een zuiver 

privaat initiatief. Daarom zal de CD&V-fractie het stemgedrag afstemmen op 

het eerder stemgedrag in dit dossier en dus tegenstemmen. 

17.  Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen oprichting en toetreding. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 42 en 43. 

Juridische grond 



- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, zoals laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVII, art. 15, art. 

16, en art.172 quinquies. 

- Omzendbrief NO/2017/02 

Verwijzingsdocumenten 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2017 betreffende de vorming van 

een regionaal ondersteuningsnetwerk 

- De beslissing van de gemeenteraad van 26 juni 2017 betreffende de vorming van een regionaal 

ondersteuningsnetwerk 

- De onderhandelingen in het afzonderlijk bijzonder comité d.d. 8 februari 2018. 

- Advies schoolraden gemeentelijk onderwijs 

Situering 

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

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

verder te begeleiden. 

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

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

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

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

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

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

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

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

voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leraars. 

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

ondersteuningsnetwerk vormen. 

Motivering 

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

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

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

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

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

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

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

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

ondersteuningsnetwerk. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Gemeentebestuur Zwevegem sluit met haar school voor buitengewoon basisonderwijs de Klim-Op aan bij 

het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen (oprichting). 

Artikel 2 

Gemeentebestuur Zwevegem treedt met haar scholen voor gewoon basisonderwijs (gemeentescholen Sint-

Denijs, Heestert en Zwevegem) toe tot het openbaar ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen. 

Artikel 3 



Deze beslissing wordt onmiddellijk overgemaakt aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

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

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 42 & 43 

Verwijzingsdocumenten 

- Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het 

Crisiscentrum) en de gemeente Zwevegem met betrekking tot de verschillende werkinstrumenten die door 

het Crisiscentrum  als opdrachtcentrale ter beschikking worden gesteld aan partners in het 

veiligheidsdomein. (bijlage 2018-08)  

- Overeenkomst tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en veiligheid (vertegenwoordigd door het 

Crisiscentrum) en de gemeente Zwevegem met betrekking tot aansluiting bij de opdrachtencentrale 

vanwege de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de levering van het webportaal voor de 

alarmering van en de informatie aan de bevolking: BE-ALERT. (bijlage 2018-09)  

Situering 

Het Crisiscentrum treedt op als Opdrachtencentrale in de zin van artikel 2,4° van de wet van 15 juni 2006 

betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Dientengevolge verbindt het Crisiscentrum zich ertoe om de lokale overheden te laten genieten van de 

clausules en voorwaarden van deze opdrachten, alsook van de eventuele verlengingen, in overeenstemming 

met artikel 15 van de wet van 15 juni 2006. 

Een lokale overheid die geconfronteerd wordt met een noodsituatie zal derhalve, indien zij dit noodzakelijk 

acht, snel een alarmering van de bevolking in werking kunnen zetten via de beschikbare kanalen, waarbij zij 

genieten van voorwaarden die identiek zijn aan de voorwaarden verkregen door het Crisiscentrum in het 

kader van deze overheidsopdracht. 

Een van de werkinstrumenten die door het Crisiscentrum aan de lokale overheden ter beschikking worden 

gesteld ter ondersteuning van noodplanning en crisisbeheer is het alarmeringsplatform Be-Alert. 

Motivering 

BE-Alert is een tool om de bevolking te alarmeren tijdens noodsituaties. 

Wie zich als burger registreert op de tool kan via sms, gesproken boodschap, mail, fax of sociale media 

verwittigd worden dat er zich een noodsituatie voordoet op het adres of op de adressen waarmee hij zich 

registreerde. Daarenboven kan er ook gewerkt worden met een ‘sms-alert’ waarbij personen aanwezig in 

een bepaalde zone kunnen ingelicht worden van een noodsituatie zonder dat ze zich registreerden (selectie 

via kaart aan de hand van de aanwezige zendmasten). 

Be-alert kan geactiveerd worden door de verantwoordelijken voor de veiligheid/noodplanning. Zij kunnen 

een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. In concreto gaat het hier bijgevolg 

om activatie door de burgemeester op gemeentelijk niveau, de gouverneur op provinciaal niveau en de 

minister van Binnenlandse Zaken op federaal niveau (type 1-abonnees). 

Activering van berichtgeving binnen een “Buurt Informatie Netwerk” (BIN), is niet opgenomen in deze 

overeenkomst. 

Momenteel is slechts 50% van de gemeenten in West-Vlaanderen ingeschreven op BE-Alert maar slechts 

een handvol gemeenten (Waregem, Menen, Wevelgem, Anzegem en PZ Grensleie) binnen de 

hulpverleningszone Fluvia. Omwille van het belang  van de tool werd er beslist op het Zonecollege (Fluvia) 

van 22 december 2017 om gezamenlijk in te tekenen op de alarmeringstool BE-Alert. Gemeenten dienen elk 

afzonderlijk een algemene en een specifieke (Be-alert) overeenkomst af te sluiten met de Minister van 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100722
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100723


Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door het Crisiscentrum). De hulpverleningszone Fluvia 

staat in voor het bundelen en het doorgeven van de overeenkomsten aan IBZ. 

De eenmalige activeringskost (€100 excl. btw) en de jaarlijkse abonnementskost (€1.100 excl. btw) worden 

gedragen door de HVZ FLUVIA.  

De communicatiekosten bij een daadwerkelijke activering tijdens een noodsituatie (€0,10 excl. BTW per SMS 

naar mobiele telefonie, gesproken bericht naar vaste telefonie) worden gedragen door diegenen die 

activeert, in ons geval de gemeente Zwevegem.  

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Raming incl. btw 

2018 en verder  011500 615390 1.350 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De algemene overeenkomst met de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid (vertegenwoordigd door 

het Crisiscentrum, Hertogstraat 53, 1000 Brussel), toegevoegd als bijlage bij dit besluit (bijlage 2018-08), 

wordt goedgekeurd.  

Artikel 2 

De specifieke overeenkomst inzake Be-alert met de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid 

(vertegenwoordigd door het Crisiscentrum, Hertogstraat 53, 1000 Brussel), toegevoegd als bijlage bij dit 

besluit (bijlage 2018-09), wordt goedgekeurd. 

Artikel 3 

Jaarlijks zullen de nodige kredieten voorzien worden om de alarmeringstool “BE-Alert” operationeel te 

houden. 

19.  Kennisname van rechtswege aanstelling algemeen directeur bij de gemeente. 

Bevoegdheid 

Artikel 42 en 43, §2, 7° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 21 december 2017, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen 

zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1 (artikel 581 tot en met artikel 589). 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 

provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 

bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Advies 

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

Motivering 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100722
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/100723


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

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

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

rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen 

door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 

die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente 

en OCMW. 

Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die zowel van de gemeente als 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste staat. 

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

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

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

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

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

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

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

aangesteld als algemeen (financieel) directeur bij de gemeente. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene rekening Actie Raming incl. btw 

2018 011000 620100  9.853 EUR 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris, de heer Jan 

Vanlangenhove, die daarmee instemt, als algemeen directeur. 

De algemeen directeur wordt overeenkomstig artikel 588 van het Decreet Lokaal Bestuur, met behoud van 

zijn geldelijke anciënniteit, ingeschaald in de salarisschaal van algemeen directeur. Deze salarisschaal is 

gelijk is aan de salarisschaal van de gemeentesecretaris verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de gemeentesecretarissen is van toepassing op de algemeen 

directeur. De algemeen directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt opgenomen op de lijst zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet. 

20.  Kennisname van rechtswege aanstelling financieel directeur bij de gemeente. 

Bevoegdheid 

Artikel 42 en 43, §2, 7° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 

Juridische grond 

- Decreet Lokaal Bestuur (DLB) van 21 december 2017, inzonderheid artikel 162 en de overgangsbepalingen 

zoals voorzien door deel 6, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 1 (artikel 581 tot en met artikel 589). 

-  Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het 

provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de 

ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 



-  Besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende minimale voorwaarden voor de 

personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van 

bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Motivering 

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

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

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

rechtspersonen. De ambtelijke integratie zoals in dit decreet voorzien zal in de eerste plaats vorm krijgen 

door een eenduidige aansturing van het personeel in de nieuwe figuur van algemeen en financieel directeur 

die in de plaats treedt van de huidige gemeente- en OCMW-secretaris en financieel beheerder van gemeente 

en OCMW. 

Er is in elke gemeente een algemeen directeur en een financieel directeur die zowel van de gemeente als 

van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient, ten dienste staat. 

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

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

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

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

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

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

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

aangesteld als algemeen (financieel) directeur bij de gemeente. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 011100 620100  4.962 EUR 

BESLUIT 

Artikel 1 

De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de financieel beheerder van het 

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

De financieel directeur wordt overeenkomstig artikel 588 DLB met behoud van zijn geldelijke anciënniteit, 

ingeschaald in de salarisschaal van financieel directeur. Deze salarisschaal is gelijk aan de salarisschaal van 

de financieel beheerder van de gemeente verhoogd met 30%. 

De vigerende rechtspositieregeling van de financiële beheerders is van toepassing op de financieel directeur. 

De financieel directeur wordt geacht de proefperiode te hebben volbracht. 

Artikel 2 

Dit besluit wordt opgenomen op de lijst zoals bedoeld in artikel 252 van het Gemeentedecreet. 

21.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 22 januari 2018 worden met eenparigheid van stemmen 

goedgekeurd. 



Staande de zitting stelt raadslid Eliane Spincemaille voor om een tekstaanpassing te doen in de 

verslaggeving over agendapunt 1 (Toelichting betreffende dossier 'RUP Alternatieve ontsluiting 

bedrijvenzone Moen-Trekweg en Imog') van de zitting van 22 januari 2018. 

“Bedenking afsluitend: 

Het is geen gemakkelijke oefening, in alle oefeningen in het verleden werd reeds rekening gehouden met de 

mogelijkheid om uit budgetten van de hogere overheid een oplossing te vinden voor een 

omleidingsweg voor onder andere Moen én 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 raad verklaart zich hiermee akkoord en geeft opdracht aan de gemeentesecretaris om de notulen van 

vorige zitting in die zin aan te passen. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.32 uur. 

 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


