BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 NOVEMBER 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf Deprez, Marc
Desloovere, Marc Claeys, schepenen;
Dirk Desmet, voorzitter;
Bart Colson, Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn,
Stefanie Vanden Bossche, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy
Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt,
Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Brigitte Desmet, Geert Delaey, raadsleden;

Afwezig:

Raf Deprez, schepen afwezig voor agendapunt 16, 17;
Antoon Vanassche, raadslid afwezig voor agendapunt 17.

Onderwerp

1. - Kennisname diverse verslagen.

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname en bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 26
oktober 2021 tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de vrije basisschool
Otegem en tot verlenging van het tijdelijk verbieden van deelname aan
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Opgemaakt op 26 oktober 2021.

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van en bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 26 oktober
2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Goedkeuring budgetten 2022 van de kerkfabrieken ressorterend onder het
centraal kerkbestuur van Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

22 STEMMEN VOOR
3 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de budgetten 2022 van de kerkfabrieken ressorterend
onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Goedkeuring budget 2022 vzw Transfo Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het budget 2022 van vzw Transfo Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) van het
AGB Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik
gemeente.

BESLUIT
Stemming

16 STEMMEN VOOR
6 STEMMEN TEGEN
3 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad stelt de aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente vast.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik
OCMW.

BESLUIT
Stemming

19 STEMMEN VOOR
6 STEMMEN TEGEN

De gemeenteraad keurt de aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik OCMW goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuring werkingssubsidie corona 2021 AGB Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de werkingssubsidie corona 2021 AGB Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Toekenning van toelagen - sport vzw's en cultuur vzw's - dienstjaar 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad kent de toelagen aan sport vzw's en cultuur vzw's toe voor het dienstjaar 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Leiedal - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale Leiedal op 9 december 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda en houding van de vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene
vergadering van de intercommunale Gaselwest op 21 december 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda en houding van de vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale Psilon op 15 december 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda en houding van de vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - TMVS - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale TMVS op 14 december 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda en houding van de vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering
van de intercommunale IMOG op 21 december 2021.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda en houding van de vertegenwoordiger voor de
buitengewone algemene vergadering.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in het
sociaal woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de
Sparrenlaan te Otegem, namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat".

BESLUIT

Stemming

20 STEMMEN VOOR
5 ONTHOUDINGEN

De raad kent de straatnaam "Elf Novemberstraat" toe aan de nieuw aan te leggen wegenis in het
sociaal woonproject gelegen te Otegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇨

Schepen Raf Deprez verlaat de zitting tijdens behandeling van agendapunt 16.

Onderwerp

16. - Goedkeuring aanpassing gemeentelijk reglement tot erkenning van een
zorgtoelage 21+.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Het college keurt de aanpassing van het gemeentelijk reglement voor de erkenning van een
zorgtoelage 21+ goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇨

Raadslid Antoon Vanassche verlaat de zitting tijdens behandeling van agendapunt 17.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Verlenen mandaat aan OCMW Zwevegem tot het voeren van de
overheidsopdracht "levering dranken 2022-2026" ten behoeve van OCMW,
gemeente en AGB.

BESLUIT
Stemming

20 STEMMEN VOOR
3 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad verleent mandaat aan OCMW Zwevegem tot het voeren van de overheidsopdracht
"levering dranken 2022-2026" ten behoeve van OCMW, gemeente en AGB. Het OCMW Zwevegem
treedt op als opdrachtgever voor dit dossier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⇨

Schepen Raf Deprez en raadslid Antoon Vanassche komen de zaal binnen en nemen verder
deel aan de zitting.

Onderwerp

18. - Goedkeuring AVG (algemene verordening gegevensbescherming)overeenkomst Woonwijs.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de AVG-overeenkomst tussen Woonwijs en de gemeente Zwevegem goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende het aanbieden van
een provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse
private huurmarkt.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed betreffende het aanbieden van een
provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private huurmarkt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

20. - Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het
aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de
restauratiedossiers 2022 meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te
Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

16 STEMMEN VOOR
6 STEMMEN TEGEN
3 ONTHOUDINGEN

Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van een
ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de restauratiedossiers 2022
meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

21. - Goedkeuring van een overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw
decanaat Waregem-Avelgem betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van
ontmoetingscentrum Ter Streye in Sint-Denijs.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw decanaat WaregemAvelgem betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van ontmoetingscentrum Ter Streye in SintDenijs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

22. - Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw
ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs betreffende de uitbating van
ontmoetingscentrum Ter Streye in Sint-Denijs voor de organisatie van socioculturele activiteiten.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw
Ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs betreffende de uitbating van ontmoetingscentrum Ter
Streye in Sint-Denijs voor de organisatie van socio-culturele activiteiten goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

V1. - Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Holebivriendelijke gemeente'.

BESLUIT
Er wordt een amendement namens alle fracties van de meerderheid voorgelegd.
Uitslag stemming over het amendement: 25 STEMMEN VOOR.
Uitslag stemmen over het aangevraagd agendapunt: 25 STEMMEN VOOR.
Aan het strategisch team wordt opdracht gegeven om de actie AC629 “LGBTQ+vriendelijke gemeente”
op te nemen onder beleidsdoelstelling 'BD 6: Warm Zwevegem en actieplan AP62: Inclusief Zwevegem'
in het meerjarenbeleidsplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

23. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

