BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2021
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Katrien Defoirdt, raadslid

Bij aanvang van de zitting vraagt de voorzitter van de gemeenteraad om bij hoogdringendheid
2 punten toe te voegen in besloten zitting. De raad verklaart zich eenparig akkoord om deze
punten te behandelen onder agendapunten H1 en H2 in besloten zitting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPENBARE ZITTING
Onderwerp

1. - Kennisname verslagen adviesraden.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De raad beslist eenparig om agendapunt 2 ‘Kennisname besluit tot gedeeltelijke vernietiging
van artikel 2 van het burgemeestersbesluit d.d. 4 juli 2021.’ over te hevelen naar besloten
zitting gezien na vraagstelling meer dan waarschijnlijk namen zullen genoemd worden in dit
dossier.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

3. - Kennisname besluit gouverneur betreffende goedkeuring rekening 2020 van
Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur betreffende goedkeuring rekening
2020 van Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2022 en financiële
verdeelsleutel.

BESLUIT
Stemming

25 STEMMEN VOOR
1 ONTHOUDING

De raad verleent goedkeuring aan de dotatie 2022 en financiële verdeelsleutel voor
Hulpverleningszone Fluvia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Goedkeuring toekenning toelagen 2021 (algemeen).

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst voor toekenning toelagen 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

6. - Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v.
corona-noodfonds - deel 2.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de toelagen voor tussenkomst huur voor de Zwevegemse verenigingen i.k.v.
corona-noodfonds goed.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

7. - Toekenning toelagen aan Zwevegemse verenigingen ter compensatie van
extra kosten ten gevolge van de geldende maatregelen bij de organisatie van
activiteiten i.k.v. corona-noodfonds – deel 2.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de toelagen aan de Zwevegemse verenigingen goed ter compensatie van de
extra kosten ten gevolge van de geldende maatregelen bij organisatie van activiteiten i.k.v. coronanoodfonds.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Goedkeuring wijziging organiek reglement gemeentelijke adviesraad cultuur en
bibliotheek Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

18 STEMMEN VOOR
8 STEMMEN TEGEN

De raad verleent goedkeuring aan voorgelegd gewijzigd organiek reglement van de gemeentelijke
adviesraad cultuur en bibliotheek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivatie stemgedrag fractie N-VA, Groen en Zwevegem Vooruit:
de fracties kunnen zich niet akkoord verklaren met schrapping van artikel 5§4 want dit staat
haaks op wat altijd door het college van burgemeester en schepenen gezegd wordt, namelijk
dat raadsleden altijd zullen uitgenodigd worden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Regularisatie beslissing over het afschaffen type 3 in buitengewoon
basisonderwijs de Klim-Op.

BESLUIT
Stemming

22 STEMMEN VOOR
4 ONTHOUDINGEN

De raad verleent goedkeuring tot het uitdovend afschaffen van type 3 in buitengewoon basisonderwijs
de Klim-Op.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivatie stemgedrag fractie N-VA:
de fractie blijft bij haar standpunt dat ze niet akkoord gaat met de afschaffing.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Leveren van koffie + nevenproducten en bruikleen/huur koffietoestellen ten
behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met
vaststellen wijze van gunnen.

BESLUIT
Stemming

22 STEMMEN VOOR
4 ONTHOUDINGEN

Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht tot het leveren van koffie + nevenproducten en
bruikleen/huur koffietoestellen ten behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivatie stemgedrag fractie Groen en Zwevegem Vooruit:
de fractie kan niet akkoord gaan met het feit dat in perceel 2 geen fairtrade koffie gevraagd
wordt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Herwaardering en vrijwaring van voetweg SD143, Mortagneweg.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring tot herwaardering en vrijwaring van voetweg SD143,
Mortagneweg.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige
woonmaatschappij en beslissing over de criteria voor de stemverhouding in de
algemene vergadering.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring tot afbakening werkingsgebied voor de vorming van de
toekomstige woonmaatschappij en beslissing over de criteria voor de stemverhouding in de algemene
vergadering.

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

13. - Goedkeuring instap lokaal energie- en klimaatpact.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het lokaal energie- en klimaatpact.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West- Vlaanderen.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de regionale onthardingsstrategie voor Zuid-WestVlaanderen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aanleg van
een oeverversteviging in de visvijver aan het Lettenhofpark in Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor de aanleg van een oeverversteviging in
de visvijver aan het Lettenhofpark in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.netten in de Klein Ronsestraat in Otegem.

BESLUIT
Stemming

22 STEMMEN VOOR
4 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en
O.V.-netten in de Klein Ronsestraat in Zwevegem.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivatie stemgedrag N-VA-fractie:
de fractie stelt dat nog een aantal punten onduidelijk zijn: zie nieuw tracé Klein Ronsestraat
tussen nummers 46-56.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en
O.V.-netten in de Stedestraat in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - 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.

