
 
 

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MAART 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, Sabine Poleyn, 

Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, 

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

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Eliane Spincemaille, Brigitte Desmet, raadsleden 

  

 

De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. 

 

 

* Mededeling 

Vooraleer de agenda aan te vangen geeft de Burgemeester-voorzitter melding van: 

 De brief dd. 20 maart 2018 van raadslid Eliane Spincemaille die, namens CD&V fractie vraagt om 

volgend punt aan de agenda toe te voegen: 

“Toetreding tot de statiegeldalliantie.” 

 

De raad verklaart zich EENPARIG akkoord om dit punt te behandelen onder agendapunten V1 in openbare 

zitting. 

 

 Conform artikel 22 van het gemeentedecreet werd aan de raadsleden een aanvullende agenda bezorgd. 

 

* 19.30 uur: toelichting '2 jaar W13'. 

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

Welzijn13. 

* Kennisname verslagen adviesraden. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis van het verslag: 

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

 d.d. 12 februari 2018 van de ouderenadviesraad. 

 



1.  Aktename rapportering organisatiebeheersing van OCMW en gemeente. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet art. 101 

Juridische grond 

- Artikel 87§1 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat de gemeentesecretaris instaat voor de 

interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten. 

-  Artikel 99 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat de steden en gemeenten instaan voor de 

interne controle van hun activiteiten. 

-  Artikel 100§1 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat het interne controlesysteem vastgesteld 

wordt door de gemeentesecretaris, na overleg met het managementteam, en het vervolgens onderworpen 

is aan de goedkeuring door de gemeenteraad. 

-  Artikel 100§2 van het gemeentedecreet waarin gesteld wordt dat het interne controlesysteem minstens 

beantwoordt aan het principe van functiescheiding waar mogelijk en verenigbaar is met de continuïteit van 

de werking van de gemeentelijke diensten. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 29 september 2014 betreffende goedkeuring kader 

organisatiebeheersing. 

Verwijzingsdocumenten 

Rapportering organisatiebeheersing 2018 (bijlage 2018-14).  

Motivering 

Overeenkomstig artikel 101, 1ste lid staat de gemeentesecretaris, onverminderd de opdrachten inzake interne 

controle die krachtens het decreet of door de gemeenteraad aan andere organen of personeelsleden worden 

opgedragen, in voor de organisatie en de werking van het interne controlesysteem. Hij moet hierover 

jaarlijks rapporteren aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. 

BESLUIT 

Enig artikel  

De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering van het Organisatbeheersing-/Interne controle systeem 

(bijlage 2018-14). 

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

Bevoegdheid 

- Gemeentedecreet artikel 43 §2, 5°. 

- Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 

Juridische grond 

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

intergemeentelijke samenwerking. 

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

vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV. 

- Besluit van de gemeenteraad van 22 januari 2018 betreffende WIV - Goedkeuring agenda en bepalen 

mandaat vertegenwoordiging in de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2018. 

Verwijzingsdocumenten 

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

van 9 februari 2018 met uitnodiging tot jaarvergadering op woensdag 28 maart 2018 om 18.00 uur in de 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101643
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101643


vergaderzaal “Dakcafé” in het Stadhuis van Kortrijk, Grote Markt 54 (voorafgaand aan de buitengewone 

algemene vergadering om 19.00 uur op diezelfde locatie). 

Motivering 

Via een aangetekend schrijven van 9 februari 2018 nodigt W.I.V. de door de gemeente aangestelde 

vertegenwoordiger uit op de jaarvergadering van 28 maart 2018. Zij gaat de geplande buitengewone 

algemene vergadering van 19.00 uur vooraf. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de agenda goed te 

keuren en het mandaat te bepalen. 

De agenda ziet eruit als volgt: 

1.  Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017. 

2.  Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017. 

3.  Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4.  Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5.  Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01 januari 2018 - 28 maart 2018 en van het 

verslag ter zake van de commissaris. 

6.  Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de 

intercommunale Leiedal van de verlenging van de grond-concessies voor de luchthaven Kortrijk-

Wevelgem tot 31 december 2022. 

7.  Varia en dankwoord. 

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

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

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

jaarvergadering van WIV op 28 maart 2018, die voorafgaat aan de geplande buitengewone algemene 

vergadering: 

1.  Verslaggeving van de raad van bestuur aan de algemene vergadering over het dienstjaar 2017. 

2.  Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2017. 

3.  Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering. 

4.  Kwijting van de bestuurders en van de commissaris. 

5.  Goedkeuring van de verkorte jaarrekening voor de periode 01 januari 2018 - 28 maart 2018 en van het 

verslag ter zake van de commissaris. 

6.  Vragen aan de grond-concessiegevers het Provinciebestuur West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de 

intercommunale Leiedal van de verlenging van de grond-concessies voor de luchthaven Kortrijk-

Wevelgem tot 31 december 2022. 

7.  Varia en dankwoord. 

Artikel 2 

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

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

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

Artikel 3 

Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan WIV, Luchthavenstraat 1 bus 1 te 

8560 Wevelgem. 

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

van gegevensuitwisseling. 



Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende “Gemeentelijke milieubelasting. - 

Aanslagjaar 2018”. 

Verwijzingsdocumenten 

Schrijven van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dd. 2 maart 2018 houdende het afsluiten van een 

overeenkomst met de gemeente Zwevegem, in het kader van de gegevensuitwisseling in het project 

“opvraging door provincies/gemeenten van personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming 

van de verzekering voor geneeskundige verzorging” (bijlage 2018-13). 

Verzoek 

Verzoek van financieel beheerder aan de Kruispuntbank om in samenspraak met informaticaservicebureau 

de gegevens inzake voorkeurtarieven te verzamelen dienstig voor de aanmaak van de rol milieubelasting 

2018, teneinde de rechthebbenden een verminderde aanslag te kunnen toesturen, voor zover zij aan de 

voorwaarden voldoen. 

Motivering 

De gemeente verbindt zich op haar beurt alle voorwaarden van de overeenkomst nr. 18/01 betreffende de 

machtiging van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid van 5 april 2011, 

gewijzigd op 4 juni 2013 en op 5 april 2016, volledig na te leven en aan de Kruispuntbank de lijst van 

belastingplichtigen op wie het belastingreglement van 18 december 2017 voor het aanslagjaar 2018 van 

toepassing is, mede te delen. 

In de milieubelasting 2018 worden op basis van de voorzieningen in dat reglement verminderingen 

toegekend inzake voorkeurtarieven aan de hand van de verstrekte gegevens van de Kruispuntbank. 

Artikel 7 van de desbetreffende overeenkomst vermeldt de meldingsplicht hierover aan de raadsleden. 

De gemeente mag de door de Kruispuntbank meegedeelde gegevens slechts bewaren gedurende de 

toepassing van de voornoemde belastingvoorschriften. 

Deze gegevens moeten daarna gewist worden en mogen onder geen beding aan derden overgemaakt 

worden. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. 

btw 

2018 / 011100 613099 / 330 EUR 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De overeenkomst  van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met de gemeente Zwevegem (bijlage 

2018-13) wordt goedgekeurd en mag ondertekend worden in het kader van de gegevensuitwisseling met 

het oog op de onmiddellijke toepassing van de gemeentelijke belastingvermindering aan de 

belastingplichtigen die voorkeurtarieven genieten bij het RIZIV. 

Artikel 2 

Alle gemeenteraadsleden van de gemeente worden in kennis gesteld van deze overeenkomst. 

Artikel 3 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101640
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101640
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101640


Een afschrift van deze beslissing wordt, samen met de ondertekende overeenkomst, overgemaakt aan de 

Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid. 

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

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

Zwevegem, aan geïnteresseerde aanpalende eigenaars. 

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. 

Verwijzingsdocumenten 

- Deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, Beëdigd Schatter, 

op 22 november 2017.   

- Plannetje met aanduiding te verkopen delen tuingrond. 

- Plannetje uit opmetingsplan opgemaakt door de Bvba Reyntjens Filip in het kader van de grondoverdracht 

door de BVBA “Groep Kesteloot en Bellemans” in vereffening aan de gemeente Zwevegem. 

- Uittreksel uit het gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ – Stedelijk woongebied 

Slijpbeek. 

- Schrijven van de gemeente Zwevegem d.d. 2 februari 2018 aan de heer en mevrouw Luc Vanmeerhaeghe-

Demeyer Slype 9, de heer en mevrouw Ignace Vanmeerhaeghe-Ysenbaert Slype 11, de heer en mevrouw 

Marc Molly-Bourgois Slype 13, en aan de heer Noël Callens Slype 15 te Zwevegem. 

- Akkoordverklaring van de heer en mevrouw Luc Vanmeerhaeghe-Demeyer wonende Slype 9 te Zwevegem 

d.d. 14 februari 2018 voor aankoop van een deel grond, alsook met de geschatte verkoopwaarde. 

- Akkoordverklaring van de heer en mevrouw Ignace Vanmeerhaeghe-Ysenbaert wonende Slype 11 te 

Zwevegem d.d. 9 februari 2018 voor aankoop van een deel grond, alsook met de geschatte 

verkoopswaarde. 

- Akkoordverklaring van de heer en mevrouw Marc Molly-Bourgois wonende Slype 13 te Zwevegem d.d. 12 

februari 2018 voor aankoop van een deel grond, alsook met de geschatte verkoopwaarde. 

- Akkoordverklaring van de heer Noël Callens wonende Slype 15 te Zwevegem d.d. 17 februari 2018 voor 

aankoop van een deel grond, alsook met de geschatte verkoopwaarde. 

Motivering 

Bij akte verleden op 9 maart 2010 door Meester Bernard DENYS, notaris te Avelgem, werd de kosteloze 

grondoverdracht (groenzone) met een totale oppervlakte van 12a 16ca voor openbaar nut gelegen Slype te 

Zwevegem, door de BVBA “Groep Kesteloot en Bellemans” in vereffening, afgestaan aan de gemeente 

Zwevegem, namelijk voor inlijving in het openbaar domein. 

In het jaar 2011 ontving het college van burgemeester en schepenen een schrijven van de heer en mevrouw 

Luc Vanmeerhaeghe-Demeyer wonende Slype 9, de heer en mevrouw Ignace Vanmeerhaeghe-Ysenbaert 

wonende Slype 11 en de heer en mevrouw Marc Molly-Bourgois wonende Slype 13 te Zwevegem, met de 

vraag tot aankoop van grond gelegen tussen de Slypebeek en de achtertuinen van de woningen gelegen 

Slype 9-11 en 13 te Zwevegem, meer bepaald over de breedte van hun perceel (± 8 m) en over een diepte 

van ± 11 m (zie hierbij gevoegd plannetje). 

Het betreft dus telkens ongeveer 88 m² grond dat de 3 aangelanden wensen aan te kopen aan de gemeente 

Zwevegem. 

Eveneens werd door de heer en mevrouw Noël Callens-Stroykens wonende Slype 15 te Zwevegem een 

verzoek gericht aan het college van burgemeester en schepenen tot het aankopen van een strook grond 



over de breedte van hun eigendom en beperkt in de diepte tot aan de grond waarop de hoogspanningsmast 

staat. 

Achter de woning gelegen Slype 15 te Zwevegem ligt er dus ook grond (groenzone) eigendom van de 

gemeente, met uitsluiting van het ingetekend perceeltje op plannetje in bijlage (grond ± 5 m op 5 m en 

hoogspanningsmast ± 2 m op 2 m), eigendom van de Vennootschap Elia Asset. 

De toegangsweg naast de woning gelegen Slype 15 dient uiteraard eigendom te blijven van de gemeente. 

Bedoeld onroerend goed is thans kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A 

perceelnummer 1065 C en is belast met een erfdienstbaarheid van doorgang over een breedte van 5 m 

vanaf de oever van de beek, dit voor werkzaamheden en of onderhoud van de beek, zijnde de Slypebeek – 

2° categorie (Provincie) met nr. L.8. 

Hoger vermelde grond is gelegen binnen de perimeter van het goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk”  op 20 januari 2006 – deelplan “Slijpbeek” 

met als bestemming “stedelijk woongebied”. 

De vereiste administratieve procedure werd dan ook opgestart, waarbij wij op 5 september 2011 een 

schrijven ontvingen van de heer Joris Platteau, Eerstaanwezend inspecteur bij het Aankoopcomité te Kortrijk, 

waarin meegedeeld werd dat de verkoopwaarde van de tuingrond achter de woningen gelegen Slype 9 – 11 

– 13 en 15 te Zwevegem, geraamd wordt op 36,00 euro per m². 

In januari 2012 dienden wij de kandidaat-kopers schriftelijk op de hoogte te brengen dat er voorlopig niet 

kon overgegaan worden tot de verkoop van de grond, gelegen tussen de Slypebeek en de achtertuinen van 

de woningen gelegen Slype 9 – 11 – 13 en 15 te Zwevegem. 

De oorzaak hiervan was, dat naar aanleiding van de zaak omtrent de uitwijkstroken in de Sluislaan te Moen, 

er op een aantal gronden in Zwevegem onroerend beslag (hypotheek) gelegd werd, waaronder ook de 

gronden gelegen Slype te Zwevegem. 

De gemeente Zwevegem werd veroordeeld tot het herstel in de vorige staat van een perceel, gelegen 

Sluislaan te Moen door het uitbreken van de uitwijkstroken. 

Op 12 september 2012 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd onder bijzondere voorwaarden 

aan het gemeentebestuur van Zwevegem voor aanpassingswerken aan de Sluislaan, meer bepaald aanleg 

van uitwijkstroken en bijhorende wegaanhorigheden (regularisatie). Deze stedenbouwkundige vergunning 

werd toegestaan tot eind 2022. 

Er werd op geregelde tijdstippen navraag gedaan bij de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur omtrent 

het lichten van de hypotheek. 

Uiteindelijk ontvingen wij een schrijven van de Afdeling Inspectie en Handhaving Ruimtelijke Ordening en 

Onroerend Erfgoed te Brussel, waarin meegedeeld werd dat overeenkomstig de beschikkingen van het arrest 

alle kosten gemaakt in het kader van de ambtshalve uitvoering, door de gemeente dienen te worden 

gedragen. Het nog verschuldigd bedrag bedroeg 270,00 euro en werd uiteindelijk betaald door de 

gemeente. 

Hiervoor werd door de gewestelijke stedenbouwkundig inspecteur op 22 februari 2017 een schrijven gericht 

aan het Hypotheekkantoor, waarin het hierna volgende meegedeeld werd : 

“Nu enerzijds is vastgesteld dat het arrest d.d. 18/09/2009 (cassatie d.d. 07/01/2011) integraal werd 

uitgevoerd, en de betrokkenen anderzijds alle hypothecair gewaarborgde kosten hebben voldaan, zou ik u 

bij deze willen verzoeken voormelde hypotheek geheel door te halen, en dit zonder voorwaarden noch 

voorbehouden”. 

Uiteindelijk ontvingen wij op 29 september 2017 een mail van het Hypotheekkantoor Kortrijk 1 betreffende 

de handlichting tegen de gemeente Zwevegem, meer bepaald : 

Enerzijds: de genomen inschrijving op 3 oktober 2011, zijnde het BORDEREL voor hypothecaire inschrijving, 

gevraagd krachtens art. 6.2.1, 6de lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S., 08/06/99)  ten bate 



van het Vlaams Gewest, op verzoek van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, tegen de gemeente 

Zwevegem, op grond van het arrest van het Hof van Beroep te GENT d.d. 18 september 2009, ten bedrage 

van 75.000,00 euro, tot zekerheid van de gemaakte of geraamde kosten voor de ambtshalve 

tenuitvoerlegging van het arrest en de hypothecaire formaliteiten. 

Anderzijds: de analyse dat diezelfde inschrijving doorgehaald werd met de formaliteit : 64-M-10/03/2017-

02191. 

Aangezien de hypotheek die gesteld werd onder andere op de gronden in Slype te Zwevegem, naar 

aanleiding van de zaak rond de uitwijkstroken in de Sluislaan te Moen, gelicht werd, bestaat thans de 

mogelijkheid om het dossier inzake verkoop van de gronden gelegen tussen de Slypebeek en de 

achtertuinen van de woningen gelegen Slype 9-11-13 en 15 te Zwevegem opnieuw op te starten. 

Na overleg heeft het college van burgemeester en schepenen zich akkoord verklaard om het dossier inzake 

verkoop van de gronden gelegen tussen de Slypebeek en de achtertuinen van de woningen gelegen Slype 9-

11-13 en 15 te Zwevegem opnieuw op te starten. Landmeter Johan Deneve werd aangeduid om een 

schattingsverslag op te maken. 

Het deskundig schattingsverslag werd opgemaakt door de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, Beëdigd 

Schatter, op 22 november 2017, met betrekking tot de bepaling van de normale verkoopswaarde van vier 

delen restgronden (tuingrond) bij de woningen Slype nrs. 9 – 11 – 13 – 15 te Zwevegem. 

Rekening houdende met de verkoopswaarde van de betreffende terreinen in overeenstemming met de 

vigerende stedenbouwkundige bestemming als groenzone in overeenstemming met de 

verkavelingsvergunning, en rekening houdende met de meerwaarde voor de betreffende eigendommen 

voortvloeiende uit de vaststelling dat de betreffende woningen zeer beperkt waren in private tuin. 

Rekening houdende dat de normale verkoopswaarde voor bouwgrond in de omgeving zich situeert rond een 

gemiddelde van ongeveer 185,00 euro per vierkante meter. 

Rekening houdende dat een uitbreiding van de tuinstrook, als algemeen principe, zich situeert in een 

prijsvork tussen 1/4 en 1/5 van de normale verkoopswaarde van de aanpalende bouwgrondwaarde. 

Rekening houdende met de ligging, de perceeloppervlakte, het beschikbare volume, de perceelconfiguratie, 

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 vier percelen tuingrond te 8550 ZWEVEGEM, Slype bij 

nrs. 9 – 11 – 13 – 15, gekadastreerd Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A delen van het perceelnummer 

1065C, geraamd à rato van 44,00 euro per vierkante meter. 

LOT 1 – SLYPE nr. 9 / Oppervlakte : ongeveer 88 vierkante meter op 3.872,00 euro. 

LOT 2 – SLYPE nr. 11 / Oppervlakte : ongeveer 88 vierkante meter op 3.872,00 euro. 

LOT 3 – SLYPE nr. 13 / Oppervlakte : ongeveer 88 vierkante meter op 3.872,00 euro. 

LOT 4 – SLYPE nr. 15 / Oppervlakte : ongeveer 31,50 vierkante meter op 1.386,00 euro. 

De respectievelijke oppervlaktes zullen nauwkeurig bepaald worden bij de opmeting en afpaling van de 

terreinen, waarvan het opmetingsplan gehecht zal worden aan de notariële akte verkoop. 

Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich akkoord met de verkoopswaarde van 

de vier percelen tuingrond (delen restgronden) te Zwevegem, Slype bij nrs. 9 – 11 – 13 en 15, zoals 

weergegeven in het deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve, Landmeter-Expert, 

Beëdigd Schatter, zijnde 44,00 euro per vierkante meter, dit met het oog op de verkoop door de gemeente 

Zwevegem aan hoger vermelde aanpalende eigenaars. 

Hiervan werden de kandidaat-kopers bij brief d.d. 20 december 2017 in kennis gesteld, en werd gevraagd 

om schriftelijk te laten weten aan het gemeentebestuur of zij verder geïnteresseerd zijn voor de aankoop 

van bedoelde grond tegen de prijs van 44,00 euro per m², alsook werd meegedeeld dat de opmetingskosten 

van de landmeter en alle kosten van de akte ten laste zijn van de kopende partij. 



In januari 2018 ontvingen wij van de 4 kandidaat-kopers een schrijven, waarbij zij hun interesse in de 

aankoop van de grond bevestigden, en waarbij de heer Noël Callens wonende Slype 15 te Zwevegem 

bevestigde om ± 56,75 m² grond te willen aankopen à 44,00 euro/m² = 2.497,00 euro in plaats van ± 

31,50 m².   

Teneinde de gemeente in de mogelijkheid te stellen om de administratieve procedure verder te zetten, 

bezorgden wij op 2 februari 2018 aan de geïnteresseerde kandidaat-kopers drie exemplaren van de 

opgemaakte akkoordverklaring voor ondertekening. 

Ondertussen ontvingen wij van de 4 kandidaat-kopers de ondertekende akkoordverklaringen terug. 

Het is noodzakelijk om een opmetingsplan te laten opmaken door een beëdigd landmeter-expert door het 

feit dat het delen van een kadastraal perceel betreft die zullen verkocht worden. 

Aangezien de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, Beëdigd Schatter, reeds het deskundig 

schattingsverslag heeft opgemaakt, lijkt het aangewezen om deze landmeter-expert, het vereiste 

opmetingsplan te laten opmaken teneinde de exacte oppervlakte van de te verkopen delen tuingrond te 

bepalen.  

De opmetingskosten van de landmeter zijn ten laste van de kopers. 

De kandidaat-kopers verkiezen om de opdracht toe te vertrouwen aan Notaris Pascal DENYS – “DENYS & 

VANDEN DAELEN – Geassocieerde Notarissen”, Avelgemstraat 59 B te 8550 ZWEVEGEM, voor het opmaken 

van de noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop van delen tuingrond van het onroerend goed door de 

gemeente, alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM, teneinde de ontwerpakte dan ter 

goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Alle kosten van de akte-verkoop zijn ten laste van de kopers.   

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De gemeenteraad gaat principieel akkoord om de procedure te starten op basis van het opgemaakt 

deskundig schattingsverslag, teneinde de delen van het onroerend goed, zijnde tuingrond-restgronden, 

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

Zwevegem, kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – sectie A deel van perceelnummer 1065 C, 

te verkopen aan de prijs van 44,00 euro per vierkante meter aan de geïnteresseerde aanpalende eigenaars, 

zijnde de heer en mevrouw Luc Vanmeerhaeghe-Demeyer wonende Slype 9 te 8550 Zwevegem met een 

oppervlakte van ± 88 m², de heer en mevrouw Ignace Vanmeerhaeghe-Ysenbaert wonende Slype 11 te 

8550 Zwevegem met een oppervlakte van ± 88 m², de heer en mevrouw Marc Molly-Bourgois wonende 

Slype 13 te 8550 Zwevegem met een oppervlakte van ± 88 m², de heer Noël Callens wonende Slype 15 te 

8550 Zwevegem met een oppervlakte van ± 56,75 m², zoals weergegeven op plannetje in bijlage. 

Artikel 2 

Opdracht te geven aan de heer Johan DENEVE, Landmeter-Expert, om het vereiste opmetingsplan op te 

maken teneinde de exacte oppervlakte van de te verkopen delen tuingrond te bepalen.  

Na ontvangst van het opmetingsplan van de delen van het onroerend goed, zijnde de te verkopen 

tuingrond-restgronden door de gemeente aan de heer en mevrouw Luc Vanmeerhaeghe-Demeyer, de heer 

en mevrouw Ignace Vanmeerhaeghe-Ysenbaert, de heer en mevrouw Marc Molly-Bourgois, de heer Noël 

Callens, over te gaan tot het organiseren van het vereiste openbaar onderzoek “de commodo et 

incommodo”. 

De opmetingskosten van de landmeter zijn ten laste van de kopers. 

Artikel 3 



Opdracht te geven aan Notaris Pascal DENYS – “DENYS & VANDEN DAELEN – Geassocieerde Notarissen”, 

Avelgemstraat 59 B te 8550 ZWEVEGEM, om de noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop van delen 

tuingrond van het onroerend goed op te maken, alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM. 

Alle kosten van de akte-verkoop zijn ten laste van de kopers.  

Artikel 4 

Na ontvangst van de ontwerpakte tot verkoop van bedoelde delen van het onroerend goed, alsook van het 

vereiste bodemattest, deze ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Artikel 5 

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

overgemaakt aan Notaris Pascal DENYS – “DENYS & VANDEN DAELEN – Geassocieerde Notarissen”, 

Avelgemstraat 59 B te 8550 ZWEVEGEM, alsook ter kennisgeving aan de heer en mevrouw Luc 

VANMEERHAEGHE-DEMEYER wonende Slype 9 te 8550 ZWEVEGEM, aan de heer en mevrouw Ignace 

VANMEERHAEGHE-YSENBAERT wonende Slype 11 te 8550 ZWEVEGEM, aan de heer en mevrouw Marc 

MOLLY-BOURGOIS wonende Slype 13 te 8550 ZWEVEGEM, en aan de heer Noël CALLENS wonende Slype 15 

te 8550 ZWEVEGEM. 

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

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

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 17 juli 2017 betreffende principiële beslissing tot verkoop van een stuk 

grond (openbare groenzone), gelegen Jan Joseph Raepsaetstraat (naast huisnr. 15) te Heestert, aan een 

geïnteresseerde aanpalende eigenaar. 

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 oktober 2017 betreffende kennisname 

sluiting openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaarschriften ingediend werden. 

Verwijzingsdocumenten 

- Schatting AD REM opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert, Schatting Onroerende 

Goederen, op 14 februari 2017. 

- Plannetje met aanduiding te verkopen stuk grond. 

- Plannetje uit opmetingsplan opgemaakt door de Bvba Reyntjens Filip in het kader van de grondoverdracht 

door NV “DE WITTE MOLEN” aan de gemeente Zwevegem. 

- Verordenend plan en stedenbouwkundige voorschriften gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’, definitief 

vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 18 juli 2016. 

- Schrijven van de gemeente Zwevegem d.d. 29 maart 2017 aan mevrouw Ingeborg Vandenbussche. 

- Schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche houdende akkoordverklaring met de geschatte 

grondprijs. 

- Opmetingsplan opgemaakt door de Bvba Landmeten Reyntjens – REYNTJENS Filip, landmeter-expert-

bedrijfsleider, te Zwevegem op 10 oktober 2017 met als PRECAD-nummer 34014-10188. 

- Ontwerpakte inzake verkoop van een onroerend goed, opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris 

te Avelgem. 

Verzoek 



Verzoek van mevrouw Ingeborg Vandenbussche wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert 

aan het college van burgemeester en schepenen tot aankoop van een stuk grond (openbare groenzone), 

palend aan haar tuin. 

Motivering 

Het college van burgemeester en schepenen ontving een schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche 

wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert met de vraag tot aankoop van een stuk grond (openbare 

groenzone), palend aan haar tuin. 

Het betreft een openbare groenzone met een oppervlakte van 176 m², ingezaaid en met bomen beplant (zie 

hierbij gevoegde plannetjes en foto’s). 

De aanpalende eigenaar zou graag dit stuk grond aankopen met als doel het uitbreiden van haar tuin. Zij 

deelt eveneens mee dat dit stuk relatief weinig meerwaarde heeft voor de buurt, door het feit dat er in de 

onmiddellijke nabijheid (Klokkengietersstraat) een mooi speelplein aangelegd werd. 

De grond maakt deel uit van de toenmalige goedgekeurde verkaveling op naam van NV “De Witte Molen” 

(2de fase), waarvoor de verkavelingsvergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en 

schepenen in zitting van 24 november 1999. 

Bedoelde grond is opgenomen in het gemeentelijk RUP ‘Dorpskern Heestert’, bestaande uit een 

toelichtingsnota, verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch verordenend plan, dat 

definitief vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 18 juli 2016. 

Dit driehoekig perceel grond is volgens het RUP ‘Dorpskern Heestert’ gelegen in de ‘zone voor wonen met 

beperkte nevenfuncties’. 

Deze zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze zone zijn wonen en de 

bijhorende openbare en private groene en verharde ruimten de hoofdfuncties. De beperkte nevenfuncties 

mogen de woonfunctie van de omgeving niet in het gedrang brengen. Enkel nevenfuncties, inpasbaar in de 

omgeving en met een beperkte verkeersaantrekking worden toegelaten. 

Aansluitend bij de bestaande wegenis en groenzone van de Jan Joseph Raepsaetstraat, wordt een 

verbinding voor voetgangers en fietsers weergegeven naar de Stijn Streuvelsstraat. 

Het advies werd ingewonnen van Dirk Vandromme, diensthoofd – Dienst groen, natuur en landschap. 

“De driehoekige groenzone naast Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert behoort tot het openbaar groen 

van de gemeente. 

Het stuk groen bevat een gazonstrook en 2 eiken. 

Het groenterrein is niet uitgerust met parkmeubilair, zoals banken en vuilnisbakken of ander openbaar 

meubilair of speeltoestellen. 

De groenzone sluit aan op de openbare weg, maar maakt niet direct deel uit van een aaneengesloten groter 

geheel van openbaar groen. Wij beschouwen de zone eerder als snippergroen. Het perceel grenst aan de 

private tuin van de eigendom Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te Heestert. 

Het terrein kan dus verkocht worden in de hoop dat het in de toekomst niet bebouwd wordt, maar dient als 

een uitbreiding van de private tuin. 

Op die manier kan het terrein verder een bijdrage leveren aan de natuurwaarden in deze dicht bebouwde 

woonstraat”. 

Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich akkoord met het voorstel tot 

verkoop van bedoeld perceel en gaf opdracht aan de dienst bestuurszaken om de vereiste procedure op te 

starten. 

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

Lieven DEPYPERE aangesteld als schatter van bedoeld onroerend goed. 



Wij ontvingen de ‘SCHATTING AD REM’ opgemaakt door de heer Lieven DEPYPERE, Landmeter-expert, 

Schatter Onroerende Goederen, met de hierna volgende financiële gemotiveerde uiteenzetting: 

1/ richtprijs bouwgrond in Heestert : gemiddelde à 185,00 euro/m² + kosten. Gezien het perceeltje niet 

bebouwbaar is + lager gelegen dan omliggende + grillig van vorm dient de richtprijs gedeeld door 5 wat 

neerkomt op een voorlopig residu van 37,00 euro/m² + kosten; 

2/ bijkomend kan dit perceeltje enkel overgedragen worden aan een eventuele geïnteresseerde aanpaler, 

wat neerkomt op een zo goed als onberekenbare derving, resulterend in een weerhouding van 1/3 op 

deze 37,00 euro/m² = 12,333 euro/m² + kosten. 

De venale waarde van het perceeltje grond wordt bepaald op 2.170,00 euro (176 m² à rato van 12,333 

euro/m²). Na overleg verklaarde het college van burgemeester en schepenen zich principieel akkoord tot 

verkoop van bedoeld perceeltje. 

Hiervan werd de kandidaat-koper bij brief d.d. 29 maart 2017 in kennis gesteld, en werd gevraagd om een 

schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen, met de mededeling of zij zich akkoord 

kan verklaren met de geschatte grondprijs, alsook aan de gemeente mee te delen aan welke notaris de 

opdracht mag toevertrouwd worden voor het opmaken van een ontwerp van akte inzake verkoop van 

bedoeld onroerend goed, teneinde de gemeente in de mogelijkheid te stellen om de administratieve 

procedure verder te zetten. 

Wij ontvingen een schrijven van mevrouw Ingeborg Vandenbussche (kandidaat-koper) houdende 

akkoordverklaring met de geschatte grondprijs, alsook met het voorstel van keuze van notaris BULTEREYS te 

Avelgem voor het opmaken van de noodzakelijke ontwerpakte inzake verkoop van bedoeld onroerend goed, 

alsook het vereiste bodemattest aan te vragen bij OVAM, teneinde de ontwerpakte dan ter goedkeuring aan 

de gemeenteraad voor te leggen. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 17 juli 2017 de principiële beslissing genomen tot verkoop van het stuk 

grond (openbare groenzone), palend aan de eigendom gelegen Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 

Heestert, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B zonder perceelnummer, met 

een oppervlakte van 176 m² te verkopen aan de prijs van 2.170,00 euro (176 m² à rato van 12,333 

euro/m²) aan de geïnteresseerde aanpalende eigenaar, zijnde mevrouw Ingeborg Vandenbussche wonende 

Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert, zoals weergegeven op plannetje in bijlage. 

Alle kosten van verkoop (aktekosten, rechten en erelonen) zijn ten laste van de koper. 

Uit het opmetingsplan opgemaakt door de Bvba Landmeten Reyntjens – REYNTJENS Filip, landmeter-expert-

bedrijfsleider, op 10 oktober 2017, met als Precad nummer : 34014 – 10188, blijkt dat het stuk grond dat 

verkocht zal worden aan mevrouw Ingeborg Vandenbussche wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 

Heestert een oppervlakte heeft van 1a 76ca. 

De opmetingskosten zijn ten laste van de koper. 

Het dossier werd onderworpen aan het openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” gedurende de 

periode van 26 september 2017 tot en met 10 oktober 2017, waar uit het proces-verbaal van sluiting blijkt 

dat geen enkel bezwaarschrift ingediend werd. 

De ontwerpakte inzake verkoop van een onroerend goed werd opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, 

Notaris te Avelgem, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen : 

ENERZIJDS 

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

het “Gemeentepunt”, met ondernemingsnummer 207.484.582, vertegenwoordigd door het college van 

burgemeester en schepenen voor wie optreedt: 

a) De heer DOUTRELUINGNE Marc Louis, geboren te Kortrijk op 4 oktober 1955, wonende te 8554 

Zwevegem (Sint-Denijs), Priesterstraat 6. 



b) De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968, wonende te 

8550 Zwevegem, Beekstraat 51. 

Handelend respectievelijk in hun hoedanigheid van Burgemeester en Secretaris van de gemeente 

Zwevegem, zijnde “de verkoper” EN 

ANDERZIJDS 

Mevrouw VANDENBUSSCHE Ingeborg Marthe Triphona, geboren te Kortrijk op 9 januari 1973, ongehuwd, 

wonende te 8551 Zwevegem (Heestert), Jan Joseph Raepsaetstraat 15, zijnde “de koopster”, van het hierna 

volgende onroerend goed gelegen: 

GEMEENTE ZWEVEGEM (vierde afdeling : HEESTERT) : 

Een perceel grond, bestemd als openbare groenzone, gelegen Jan Joseph Raepsaetstraat, gekadastreerd of 

het geweest zijnde : 

- Volgens titel : sectie B, deel van nummer 574D3 

- Volgens de diensten van het kadaster : sectie B, zonder nummer 

- Volgens hierna vermeld opmetingsplan sectie B, zonder nummer, met een oppervlakte volgens 

opmeting van één are zesenzeventig centiare (1a76ca), zoals weergegeven op het opmetingsplan 

opgemaakt door de heer REYNTJENS Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, op 10 oktober 2017, met 

als Precad refertenummer : 34014/10188, waarbij de verkoper het hoger vermeld onroerend goed 

verkoopt tegen de opgenomen lasten en voorwaarden aan de koopster, voor de prijs van 

TWEEDUIZEND HONDERDZEVENTIG EURO (2.170,00 euro). 

Door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie werd volgende perceelsidentificatie 

toegekend : B 1537 A P0000.   

Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 21 december 2017. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De voorgelegde ontwerpakte inzake verkoop door de gemeente Zwevegem van het onroerend goed, zijnde 

een stuk grond (openbare groenzone), gelegen Jan Joseph Raepsaetstraat te 8551 Zwevegem (Heestert), 

kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert – sectie B zonder nummer met een oppervlakte 

van één are zesenzeventig centiare (1a76ca), zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de 

heer Reyntjens Filip, landmeter-expert-bedrijfsleider, te Zwevegem, op 10 oktober 2017 met Precad 

refertenummer : 34014/10188 en perceelsidentificatie B 1537 A P0000 aan mevrouw Ingeborg 

VANDENBUSSCHE wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 te 8551 Heestert voor de prijs van tweeduizend 

honderdzeventig euro (2.170,00 euro), wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

De verkoop door de gemeente Zwevegem zal geschieden onder de lasten en voorwaarden opgenomen in de 

ontwerpakte, waarbij alle kosten van deze akte (rechten en erelonen), ten laste zijn van de kopende partij, 

waaronder ook de opmetingskosten, die zeshonderd zevenenveertig euro vijfendertig eurocent (647,35 

euro) bedragen. 

Artikel 3 

Het hypotheekkantoor wordt door de partijen uitdrukkelijk ontslagen van enige ambtshalve inschrijving te 

nemen, tijdens de overschrijving van deze akte, om welke reden dit ook moge wezen. 

Artikel 4 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan 

Notaris Bob BULTEREYS, Stijn Streuvelslaan 11 te 8580 AVELGEM, om na het verstrijken van de termijn voor 

schorsing of vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de akte, 



alsook ter kennisgeving aan mevrouw Ingeborg VANDENBUSSCHE wonende Jan Joseph Raepsaetstraat 15 

te 8551 HEESTERT. 

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

jongerenverenigingen & toelage voor kampen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet, artikel 42 en 43. 

Juridische grond 

-  Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2014 betreffende Goedkeuring aanpassing reglement 'toelage 

voor kampen'. 

-  Besluit van de gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende Goedkeuring aanpassing reglement 'toelage 

voor werking jeugd- en jongerenverenigingen'. 

Verwijzingsdocumenten 

Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor kampen’ (bijlage 2018-11). 

Ontwerp van aangepast reglement ‘toelage voor de werking van jeugd- en jongerenverenigingen’ (bijlage 

2018-12). 

Situering 

De dienst jeugd evalueert jaarlijks de reglementen m.b.t. toelagen voor het jeugdwerk.  

We stellen vast dat: 

- er nieuwe elementen toegevoegd kunnen worden onder de noemer ‘Doe iets!’ binnen het reglement voor 

de werking van jeugd- en jongerenverenigingen; 

- er geen gelijklopende regels zijn m.b.t. het toekennen van subsidiepunten aan activiteiten voor personen 

met een beperking.  De kampen komen niet in aanmerking voor een dubbele puntenwaarde. 

Advies  

Gunstig advies gemeentelijke jeugdraad in zitting van 9 maart 2018. 

Motivering 

Tijdens het Klein Overleg van de jeugdraad op 4 december 2017 werden voorstellen tot aanpassing van de 

huidige reglementen geformuleerd. 

Voor wat betreft het reglement toelagen voor kampen wordt volgend voorstel gedaan: 

-  binnen het reglement toelagen voor kampen zal vanaf nu ook een verdubbeling van de subsidiepunten 

toegepast worden bij de kampen voor personen met een beperking. 

Voor wat betreft het reglement voor jeugd en jongerenvereniging zijn volgende aanpassingen aangewezen: 

-  groepen die het label hartveilig behalen, meestappen in het UiTPASproject of actie voeren tijdens de grote 

lenteschoonmaak krijgen voortaan 100 extra punten per actie.   

Er zijn geen wijzigingen aan de huidige budgetten. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel tot aanpassing van het reglement ‘toelagen voor kampen’ als 

volgt: 

“Kamptoelage: 

Totaal aantal deelnemers x aantal overnachtingen = aantal punten aanvrager 

Aantal punten aanvrager x 8765  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101634
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101638
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101638


        = Kamptoelage aanvrager.  

   Totaal aantal punten van alle verenigingen 

Het puntenaantal van organisaties die kampen organiseren voor personen met een beperking wordt 

verdubbeld.” 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel tot aanpassing van het reglement ‘toelage voor werking van 

jeugd- & jongerenverenigingen’ als volgt: 

“Groepen die het label hartveilig behalen, meestappen in het UiTPASproject of actie voeren tijdens de grote 

lenteschoonmaak krijgen voortaan 100 extra punten per actie.”   

Artikel 4 

Een gecoördineerde versie van het reglement ‘toelagen voor kampen’ (bijlage 2018-11) en het reglement 

‘toelage voor werking van jeugd- & jongerenverenigingen’ (bijlage 2018-12) wordt goedgekeurd. 

Artikel 5 

Conform artikel 186 van het gemeentedecreet zullen dit reglement en formulier onverwijld gepubliceerd 

worden op de website van het gemeentebestuur Zwevegem, met vermelding van zowel de datum waarop ze 

werden aangenomen als de datum van bekendmaking op de website. 

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

monument Hoeve De Priesterage Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 42 & 43. 

Juridische grond 

- Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet). 

-  Besluit  van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het 

Onroerenderfgoeddecreet. 

Verwijzingsdocumenten 

Afsprakennota 2018-11 opgemaakt door Leiedal (bijlage 2018-10). 

Situering 

Hoeve De Priesterage in Zwevegem is beschermd als monument door het koninklijk besluit van 9 december 

1971. Als eigenaar heeft de gemeente de plicht om dit monument in stand te houden.  

Motivering 

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

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

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

Volgens het besluit van de Vlaamse Regering over de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 

juli 2013 kan de gemeente ook beroep doen op 80 % subsidiëring voor het uitvoeren van onderhouds- en/of 

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

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

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

Financiële gevolgen 

Overzicht  

Budgetjaar Investeringsenveloppe Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming  

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101634
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101638
http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101630


2018 IE-OB 072001 228007 AC 6.6.1.05 10.316,65 euro 

excl. btw 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

De afsprakennota 2018-11 (bijlage 2018-10) opgemaakt door Leiedal, met de bepaling van de modaliteiten 

voor opmaak van een beheersplan voor het beschermd monument Hoeve De Priesterage wordt door 

gemeenteraad goedgekeurd. 

Artikel 2 

De kosten voor de opmaak van het beheersplan worden geraamd op 12.483,14 euro incl. btw. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IE-OB - BI 072001 - AR 228007 – AC 6.6.1.05 

van het budget 2018. 

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

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

vaststellen wijze van gunnen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

-  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 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. 

Mandaatovereenkomst basisscholen Vrij Onderwijs. 

Motivering  

De huidige opdracht voor de bereiding en levering van de schoolmaaltijden ten behoeve van de 

deelnemende basisscholen te Zwevegem loopt ten einde op 30 juni 2018.  Aldus dient een nieuwe 

prijsofferte uitgeschreven te worden. 

De basisscholen van het Vrij Onderwijs te Zwevegem wensen terug deel te nemen aan deze uit te schrijven 

prijsofferte.  Bijkomend wenst de jeugddienst Zwevegem ook deel te nemen aan deze prijsofferte voor het 

http://cobra.zwevegem.local/DocumentAgendapunt/GetDocument/101630


verstrekken van de maaltijden tijdens de schoolvakanties voor de voorziene activiteiten (grabbelpas, 

petoeter, speelpleinwerking).  Het samenwerken voor deze prijsofferte kan enkel maar leiden tot het 

bekomen van betere voorwaarden. 

Geopteerd wordt terug een prijsofferte uit te schrijven voor een periode van 3 jaar. 

Voorgesteld wordt dat het gemeentebestuur van Zwevegem optreedt als opdrachtgevend bestuur. 

Het dossier wordt opgesplitst in 2 loten.  Lot 1 omvat de maaltijden voor de scholen en Lot 2 omvat de 

maaltijden voor de jeugddienst. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Lot Beleidsitem Algemene rekening Raming BTW incl. 

2018 1 080001-080002-

080003-080100 

601007 163.593 euro BTW incl. waarvan 81.172 

euro BTW incl. ten laste van het 

gemeentebestuur Zwevegem 

2019-2020 1 080001-080002-

080003-080100 

601007 408.982 euro BTW incl. (op jaarbasis) 

waarvan 202.930 euro BTW incl. ten laste 

van gemeentebestuur Zwevegem (op 

jaarbasis) 

2021 1 080001-080002-

080003-080100 

601007 245.389 euro BTW incl. waarvan 121.758 

euro BTW incl. ten laste van 

gemeentebestuur Zwevegem 

TOTAAL 1   1.226.946 euro BTW incl. waarvan 

608.790 euro BTW incl. ten laste van het 

gemeentebestuur Zwevegem 

2018 2 075001 615260 608 euro BTW incl. 

  075002 615267 539 euro BTW incl. 

2019-2020 2 075001 615260 3.283 euro BTW incl. (op jaarbasis) 

  075001 615261 4.349 euro BTW incl. (op jaarbasis) 

  075002 615267 4.203 euro BTW incl. (op jaarbasis) 

2021 2 075001 615260 2.676 euro BTW incl. 

  075001 615261 4.349 euro BTW incl. 

  075002 615267 3.664 euro BTW incl. 

TOTAAL 2   23.671 euro BTW incl. ten laste van het 

gemeentebestuur Zwevegem 

ALGEMEEN 

TOTAAL 

1 

+ 

2 

  1.262.452 euro BTW incl. waarvan 

644.296 euro BTW incl. ten laste van 

het gemeentebestuur Zwevegem. 

Gunningsprocedure 

Open offerteaanvraag. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot de bereiding en levering van maaltijden ten behoeve van 

de deelnemende basisscholen en jeugddienst te Zwevegem voor de periode 2018-2021 met een totale 

raming van 1.262.452 euro BTW inclusief waarvan 644.296 euro BTW inclusief ten laste van het 



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

Zwevegem. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een open offerteaanvraag. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 080001-080002-080003-080100/601007, 

075001/615260, 075001/615261 en 075002/615267 van het budget 2018-2021. 

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

Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van gunnen. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

-  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 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. 

Motivering  

Conform de wet op de overheidsopdrachten dient voor de aankoop van boeken en audiovisuele materialen 

voor de bibliotheek, gezien het bedrag van de aankopen, een prijsofferte te worden uitgeschreven. 

Geopteerd wordt om een prijsofferte uit te schrijven voor een periode van 2 jaar (2018-2019). 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming BTW inclusief 

2018 070301 

070301 

601006 

601006 

AC.6.3.2.02 

AC.6.3.4.03 

 52.000 euro 

   2.500 euro 

2019 070301 

070301 

601006 

601006 

AC.6.3.2.02 

AC.6.3.4.03 

 56.000 euro 

   3.500 euro 

TOTAAL    114.000 euro 



Gunningsprocedure 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij aanvang van de procedure. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren van boeken en audiovisuele materialen ten 

behoeve van de bibliotheek te Zwevegem met een totale raming van 114.000 euro BTW inclusief. 

Artikel 2 

De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

Artikel 3 

De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 070301/6001006/AC.6.3.2.02-AC.6.3.4.03 van 

het budget 2018-2019. 

10.  Goedkeuren opdracht met bepaling gunningswijze in het kader van eigenaarsonderhoud 

Sportpunt 2. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 § 2, 11°. 

Juridische grond 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. 

-  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 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 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 

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 en dient de kost gedragen te worden door de 

partijen zoals hieronder opgesomd. 

-  Zowel de gemeente als S&R dienen brandwerende dichtingen uit te voeren. De gemeente moet bestaande 

brandwerende dichtingen uitvoeren voor een raming van 15.000 euro incl. btw. S&R moeten nieuwe 

openingen dichten en zullen de nodige materialen ter plaatse hebben. 

-  De bestaande waterleidingen in het gebouw, die niet vervangen worden door S&R, zijn in zeer slechte 

staat. Deze leidingen kunnen vervangen worden voor een geraamd bedrag van 197.400 euro incl. btw. 

S&R moet in het gebouw nieuwe leidingen leggen. S&R moet eveneens koppelingen leggen tussen de oude 

en de nieuwe leidingen. 

- S&R zal een nieuwe installatie plaatsen in Sportpunt 2. Het bestaande gebouwenbeheersysteem kan 

niet meer gekoppeld worden aan de nieuwe installatie die S&R zal plaatsen in Sportpunt 2. Bovendien is 

het bestaande gebouwenbeheersysteem verouderd. Vernieuwing is noodzakelijk. De raming van een nieuw 

gebouwenbeheersysteem bedraagt 60.000 euro incl. btw. 50% van de kosten is ten laste van de 

gemeente. Het is aan te raden dat S&R deze werken opvolgt gezien het systeem moet gekoppeld worden 

aan hun nieuwe geplaatste HVAC installaties. 

-  Er is een mogelijkheid tot hemelwaterrecuperatie. Een buffer is aanwezig om dit water op te vangen. 

Enkel dienen de leidingen nog naar deze buffer gelegd te worden. Deze werken zijn geraamd op 36.500 

euro incl. btw. 

S&R zal de gevelrenovatie uitvoeren en moet de aansluitingen op de leidingen naar de buffer uitvoeren. Het 

is dan ook aangewezen dat S&R de leidingen zelf legt naar de buffer. 

Het plaatsen van de brandwerende dichtingen, vervangen van bestaande waterleidingen, het plaatsen van 

een nieuw gebouwenbeheersysteem en het leggen van leidingen tussen de gevel en de buffer in het kader 

van hemelwaterrecuperatie blijken zeer moeilijk af te scheiden van de werken die uitgevoerd worden door 

S&R: 

- Brandwerende dichtingen 

S&R zal binnen hun werken van grondige facelift van de binnenkant van het gebouw nieuwe openingen 

dienen te dichten en zullen het nodige materiaal ter plaatse hebben.  

- Waterleidingen 

S&R zal heel wat nieuwe leidingen moeten leggen binnen hun werken van grondige facelift van het gebouw. 

Zij moeten hun leidingen koppelen aan de bestaande leidingen. 

- Gebouwenbeheersysteem 

S&R zal een nieuwe installatie plaatsen in Sportpunt 2 omdat deze dient te communiceren met al hun 

nieuwe HVAC-installaties binnen het project. Het bestaande gebouwenbeheersysteem kan niet meer 

gekoppeld worden aan de nieuwe installatie die S&R zal plaatsen in Sportpunt 2. 

- Hemelwaterrecuperatie 

S&R zal de werken voor gevelrenovatie uitvoeren. Zij moeten hun regenwaterafvoeren, die ze vernieuwen 

binnen hun opdracht, aansluiten op de leidingen die naar het buffer lopen. 

- Algemeen: 

* 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. 

* 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. 

Naast de werken die technisch moeilijk te scheiden zijn van de werken uitgevoerd door S&R zijn er ook nog 

werken die wel door de gemeente zelf opgevolgd kunnen worden. Het betreft het plaatsen van 

compartimentering en een waterverzachter én het opsplitsen van de gasteller. 

-  Er is momenteel geen waterverzachter aanwezig in het gebouw. Voor het beheer als een goede 

huisvader van ons gebouw dienen wij dit wel te laten plaatsen. De raming is 20.000 euro incl. btw. 

-  Voor het energetische verhaal dient ook de gasteller nog opgesplitst te worden. De raming hiervoor is 

4.500 euro incl. btw. 

-  De gemeente voorziet een compartimentering naar advies van de brandweer, naar aanleiding van een 

nieuw brandweerverslag. Deze kosten zijn geraamd op 45.600 euro incl. btw.  

Alle bovenstaande werken werden nog niet voorzien in het budget. De nodige budgetten zullen opgenomen 

worden in de eerstvolgende budgetwijziging. 

Financiële gevolgen 

Overzicht 

Budgetjaar Investerings-

enveloppe 

Beleidsitem Algemene 

rekening 

Actie Raming incl. btw 

2018 IE-OB 074003 221007 AC6.7.1.06 15.000 EUR 

2018 IE-OB 074003 221007 AC6.7.1.06 197.400 EUR 

2018 IE-OB 074003 221007 AC6.7.1.06 60.000 EUR (waarvan 30.000 EUR ten 

laste van de gemeente) 

2018 IE-OB 074003 221007 AC6.7.1.06 36.500 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, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, 

Christine Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, 

Bart Malfait) 

Artikel 1 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het uitvoeren  van brandwerende dichtingen in Sportpunt 

2 voor het geraamde bedrag van 15.000 euro incl. BTW. 

Artikel 2 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het vervangen van bestaande waterleidingen in Sportpunt 

2 voor het geraamde bedrag van 197.400 euro incl. BTW. 



Artikel 3 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het plaatsen van een nieuw gebouwenbeheersysteem in 

Sportpunt 2 60.000 euro incl. BTW. 

Artikel 4 

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het plaatsen van leidingen van Sportpunt 2 naar een 

buffer voor hemelwaterrecuperatie 36.500 euro incl. BTW. 

Artikel 5 

De opdrachten vermeld onder artikels 1 t.e.m. 4 worden gegund bij middel van een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij enkel zal onderhandeld worden met S&R. 

Artikel 6 

Een princiepsbeslissing wordt genomen voor de opdrachten voor het plaatsen van compartimentering en 

waterverzachter én het opsplitsen van de gasteller in Sportpunt 2 voor de geraamde bedragen van 

respectievelijk 45.600 euro incl. btw, 20.000 euro incl. btw en 4.500 euro incl. btw. 

Artikel 7 

Indien van toepassing zullen de goedkeuringen van de opdrachten vermeld onder artikel 6 ter goedkeuring 

worden voorgelegd in een volgende gemeenteraad. 

Artikel 8 

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

het budget 2018 bij de eerstvolgende budgetwijziging. 

Motivering stemgedrag CD&V-fractie: 

de CD&V-fractie keurt dit dossier niet goed omdat de investering een te groot engagement is 

van de publieke partner naar de private partner en er dus geen evenwicht is. 

V 1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: toetreding tot de statiegeldalliantie. 

In de brief dd. 20 maart 2018 waarin raadslid Eliane Spincemaille namens de CD&V-fractie vraagt om 

bovengenoemd punt aan de agenda toe te voegen, wordt gesteld: 

1. Situering 

De laatste maanden treden heel wat steden en gemeenten toe tot de Statiegeldalliantie, opgericht in najaar 

2017 op initiatief van Recycling Netwerk Benelux. De partners van de Statiegeldalliantie willen een 

structurele oplossing voor de vervuiling door plastic flessen en blikjes. Maatschappelijke organisaties, lokale 

overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een 

gezamenlijk geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en 

Belgische regeringen. Het CBS heeft in zitting van 19 februari 2018 beslist dat het te vroeg was om een 

standpunt in te nemen, dit n.a.v. de vraag van Groen en de Bond Beter Leefmilieu.  

2. Probleemstelling 

Gezien wij in het dagelijks leven heel veel gebruik maken van PET-flesjes en blikjes en al dit 

verpakkingsmateriaal moet verzameld worden door de gebruiker en ter recyclage moet aangeboden worden, 

Gelet op feit dat er heel wat blikjes en flesjes op het openbaar domein worden teruggevonden en dus niet 

gerecycleerd worden maar als zwerfvuil rondslingeren: in de grachten, op openbare groenzones, in de 

bermen, langs de fiets- en wandelroutes, … Dit spijts de aanhoudende sensibilisering en de lovenswaardige 

zwerfvuilacties van ’t Alternatief, De Mooimakers, de handhavingsweek, de GAS-boetes.  

Gelet op het feit dat de kosten voor het opruimen van het zwerfvuil en het sensibiliseren gedragen worden 

door ons lokaal bestuur en dus door de Zwevegemse belastingbetaler.  



Gelet op het feit dat het invoeren van statiegeld op PET-flessen en blikjes deze knelpunten in grote mate 

kan aanpakken en dat het statiegeldsysteem in andere landen zijn effectiviteit bewezen heeft (Duitsland, 

Noorwegen). 

Gezien bevoegd Vlaams Minister Joke Schauvliege (CD&V) dit instrument al enige tijd in overweging neemt 

maar momenteel een effectenmeting van nieuwe sensibiliseringsacties afwacht. 

Gezien het draagvlak voor statiegeld op blikjes en PET-flessen groeit bij middenveldorganisaties, lokale 

besturen, milieuorganisaties, wetenschappers, afvalbedrijven, bevolking (2 op 3 is voor). 

Gezien intussen de problematiek aan bod gekomen is in de Raad van Bestuur van Imog. 

3. Vraag 

CD&V vraagt aan het CBS om het debat in de gemeenteraad te voeren en tot aansluiting bij de 

Statiegeldalliantie over te gaan.   

 

Antwoord van het college van burgemeester en schepenen: 

Het college heeft gemeend dat elke fractie haar standpunt zal naar voor brengen. 

1/ namens de NVA-fractie stelt schepen Monteyne: wij zijn voorlopig niet overtuigd dat het invoeren van 

statiegeld de juiste oplossing is. Er zijn nog veel onduidelijkheden en onzekerheden. Hij somt ze op. 

2/ namens de SPA-fractie stelt schepen Claeys: ik zie het positiever, niets belet om toe te treden, dit is 

principieel. 

3/ namens de fractie Gemeentebelangen meent de burgemeester dat deze bevoegdheid behoort tot de 

Vlaamse regering, er wordt druk gezet op de lokale besturen maar dit is eerder symbolisch, wij moeten 

afwachten wat er gebeurt op regionaal niveau (Imog: poject Recover). 

Raadslid Gerard Amelynck vult aan: wij blijven voorstander van een onderbouwd systeem (vanuit Imog) 

en niet van zoiets als de statiegeldalliantie. 

Er wordt overgegaan tot stemming over het voorstel om toe te treden tot de statiegeldalliantie:  

Voor de toetreding tot de staatsgeldalliantie:  

15 stemmen voor (11 CD&V: Claude Vanwelden, Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine 

Desmet, Bart Dewaele, Raf Deprez, Bart Colson, Sem Vanhessche, Vic Ravelingeen, Bart Malfait ; 3 SPA: 

Marc Claeys, ; Marc Desloovere, Freddy Van Herpe ; 1 Gemeentebelangen: Luc Vanassche) 

7 stemmen tegen (NVA: Wim Monteyne, Johan Rollez, Eddy Defoor, Erik Maes, Sofie Vermeulen, 

Christiana Deprez, Carol Bostyn) 

3 onthoudingen (Gemeentebelangen: Marc Doutreluingne, , Gerard Amelynck, Davy Nys). 

Het voorstel om toe te treden tot de statiegeldalliantie wordt dus aangenomen.  

De dienst milieu krijgt de opdracht om hiervoor het nodige te doen.

11.  Goedkeuring notulen vorige zitting. 

De notulen van de gemeenteraadszitting d.d. 26 februari 2018 worden met eenparigheid van stemmen  

goedgekeurd. 

 

De zitting wordt gesloten om 21.04 uur. 

Namens de gemeenteraad: 

 

De gemeentesecretaris De  burgemeester-voorzitter 

 

Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 


