NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 JULI 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, Geert Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman,
Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor,
Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Brigitte Desmet, Yves De Bosscher, Antoon Vanassche, raadsleden

De voorzitter opent de vergadering om 19.03 uur.

 De voorzitter van de gemeenteraad meldt bij aanvang van de zitting dat een punt bij
hoogdringendheid werd toegevoegd aan de agenda, namelijk 'Toelage aan het Rode Kruis
ten voordele van de reddingswerken in Wallonië voor de slachtoffers van de waternood'.
De raad verklaart zich eenparig akkoord om dit punt te behandelen onder agendapunt H1.
H1. Toelage aan het Rode Kruis ten voordele van de reddingswerken in Wallonië voor de
slachtoffers van de waternood.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41, 23°.
Motivering
Afgelopen week heeft de overvloedige regen hard toegeslagen in Wallonië. Heel veel Waalse steden en
gemeenten zijn zwaar getroffen door de wateroverlast. Rode Kruis Vlaanderen en zusterorganisatie Croix
Rouge Belgique hebben samen een rekeningnummer geopend waarop geld kan gestort worden ten voordele
van de reddingswerken in Wallonië. De giften zullen gebruikt worden om concrete hulp te bieden aan de
getroffenen van de ramp. Gemeente Zwevegem wil uit solidariteit met de getroffen steden en gemeenten
een financiële gift doen aan het Rode Kruis. Deze toelage kadert niet binnen een bestaand reglement en
dient aldus voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Krediet

incl.
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2021

090900

rekening

btw

649300

49.425 EUR

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan het Rode Kruis Vlaanderen wordt voor het dienstjaar 2021 een toelage toegekend van 5.000 euro als
financiële gift voor de getroffenen van de wateroverlast in Wallonië.
Artikel 2
Het bedrag wordt benomen van BI090900-649300 en wordt gestort op het rekeningnummer BE70 0000
0000 2525.
Artikel 3
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 4
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij
deze terug te betalen.
Artikel 5
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
1.

Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem - goedkeuren jaarrekening 2020.

Bevoegdheid
Wetboek van Vennootschappen, artikel 92.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij besluit
van 23 november 2012.
- Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november
2012.
- Wetboek van Vennootschappen.
Verwijzingsdocumenten
- Jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2020, volgens BBC en
volgens vennootschapsboekhouding.
- Verslag d.d. 31 mei 2021 van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem.
Motivering
De jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem voor het dienstjaar 2020 werd door de raad
van bestuur vastgesteld in zitting van 31 mei 2021.
De gemeenteraad hoeft geen advies uit te brengen over deze jaarrekening conform artikel 243 §2 DLB
gezien de voltallige gemeenteraad ook de raad van bestuur van het AGB vormt.
Artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat de bestuurders de jaarrekening moeten
opmaken en ter goedkeuring moeten voorleggen aan de algemene vergadering. Vermits voor een AGB de
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gemeenteraad als algemene vergadering fungeert, moet de gemeenteraad de door de raad van bestuur
opgemaakte (lees: vastgestelde) jaarrekening goedkeuren.
BESLUIT
EENPARIG
Enig artikel
De jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende
cijfers:
Totaal opbrengsten

69.928,89 EUR

Totaal kosten

68.681,72 EUR

Over te dragen winst

1.247,17 EUR

De winst werd op 31 december 2020 overgedragen naar de balans, met als resultaat een positief eigen
vermogen van 59.070,03 euro. Het balanstotaal op 31 december 2020 bedraagt 3.421.201,01 euro.
2.

Aanpassingen algemeen retributiereglement 2020-2025.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 41, 14°.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 houdende goedkeuring algemeen retributiereglement
2020-2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2020 houdende goedkeuring aanpassingen algemeen
retributiereglement 2020-2025.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 december 2020 houdende goedkeuring aanpassingen algemeen
retributiereglement 2020-2025.
Verwijzingsdocumenten
Gecoördineerde

versie

van

het

algemeen

gemeentelijk

retributiereglement

2020-2025

(GR20210719_bijlage_2021_31).
Adviezen jeugdraad, sportraad, adviesraad voor cultuur en bibliotheek, ouderenadviesraad en gezins- en
welzijnsraad.
Motivering
Het initiële algemeen gemeentelijke retributiereglement werd voor de periode 2020-2025 goedgekeurd in
zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019. Het algemeen gemeentelijke retributiereglement 20202025 werd reeds aangepast in volgende zittingen van de gemeenteraad: 13 juli 2020 en 14 december 2020.
Volgende aanpassingen worden op heden voorgesteld:
3. Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van 25.04.2014 betreffende de
omgevingsvergunning
-

Er wordt een tarief toegevoegd voor aanvraag opname vergunningsregister als vergund geacht.

-

De voorwaarden voor extra ondersteuning bij het loket woon- en leefomgeving worden duidelijker
omschreven.

5. Waarborg voor de groenaanleg en de landschappelijke integratie van een bouwproject in zijn omgeving
-

Dit hoofdstuk wordt geschrapt, dergelijke financiële waarborgen zullen opgenomen worden onder de
algemene voorwaarden van de omgevingsvergunning.

11. Verkoop van afvalzakken voor ophaling restfractie, PMD-fractie en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
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-

De transparante foliezakken (punt 11.3) worden geschrapt en vermeld bij PMD.

22. Tarieven onderwijs
-

Tarieven schoolmaaltijden worden aangepast conform de indexering door de leverancier.

-

Tarief leerkrachten wordt toegevoegd.

-

Tarief schoolzwemmen 30 minuten wordt aangepast en 45 minuten wordt toegevoegd.

-

Tarief voor klasfoto’s wordt verhoogd.

23. Tarieven activiteiten vrije tijd (jeugd, sport, cultuur en bibliotheek)
-

Toevoeging omschrijving.

24. Tarieven gemeentelijke infrastructuur
-

In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is één van de acties het herbekijken van tarieven voor onze
gemeentelijke infrastructuur. Er werd een werkgroep binnen de cluster opgericht om de tarieven
beter op elkaar af te stemmen.

-

Er werd advies gevraagd aan de jeugdraad, sportraad, cultuurraad, bib-raad, ouderenadviesraad en
gezins- en welzijnsraad.

27. Kunstacademie Zwevegem
-

Diverse tarieven worden aangepast.

32. Plaatsen van een terras op het openbaar domein
-

Dit hoofdstuk wordt toegevoegd, het tarief bedraagt 0,00 euro.

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey,
Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
5 STEMMEN TEGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan
Rollez)
2 ONTHOUDINGEN (Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
De aanpassingen aan de hoofdstukken 3, 5, 11, 22, 23, 24, 27 en 32 van het algemeen retributiereglement initieel goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2019 voor een termijn van zes jaar,
vanaf 1 januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 en reeds in diverse zittingen van de gemeenteraad
aangepast - worden goedgekeurd.
Artikel 2
Een gecoördineerde versie van het retributiereglement (GR20210719_bijlage_2021_31) wordt opgemaakt.
Artikel 3
Deze beslissing wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web-toepassing van de gemeente
overeenkomstig artikel 286 §1 van het decreet lokaal bestuur.

 De raad stelt voor om in het reglement:
- onder punt 3 ‘Vergunningsaanvragen en meldingen bedoeld in artikel 5 van het decreet van
25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning’ de verwijzing naar
faciliteitengemeente te schrappen;
- onder punt 23.6 – gemeentescholen – evenement – refters en polyvalente zalen scholen de tarief voor gebruik refter T'Winckeling aan te passen van 35 naar 80 euro.
Aan de financieel directeur wordt opdracht gegeven om het reglement in die zin aan te
passen.
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3.

Principiële beslissing met het oog op de verkoop van projectgrond na slopen van het
schoolgebouw, en deel wandelpad, gelegen Vierkeerstraat 26 te Heestert.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 26 april 2021 betreffende goedkeuring opdracht en vaststelling
gunningswijze voor de afbraak van het oud schoolgebouw in de Vierkeerstraat te Heestert.
- Omzendbrief KB / ABB 2019/3 van 3 mei 2019 houdende de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten – procedure.
Verwijzingsdocumenten
- Deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve op 14 juni 2021.
- Opmetings -en splitsingsplan opgemaakt door de heer Johan Deneve op 17 juni 2021.
- RUP ‘Dorpskern Heestert’ – Verordenend grafisch plan.
- RUP ‘Dorpskern Heestert’ – Stedenbouwkundige voorschriften.
- Plannetje GRB – Schoolgebouw en grond Vierkeerstraat 26 te Heestert.
- Ortho.
- Uittreksel kadastrale legger.
Motivering
De gemeente Zwevegem is eigenaar van het schoolgebouw en het perceel achterliggende grond met
afzonderlijke bijhorende toegang, gelegen Vierkeerstraat 26 te Heestert.
In zitting van 26 april 2021 heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de opdracht en vaststelling
gunningswijze voor de afbraak van het oud schoolgebouw in de Vierkeerstraat te Heestert.
Het oude schoolgebouw in de Vierkeerstraat te Heestert heeft geen bestemming meer.
Het schoolgebouw, gelegen Vierkeerstraat 26 te Heestert, is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de
afdeling Heestert – sectie B nr. 647 G4 en heeft een kadastrale oppervlakte van 2496 m².
De achterliggende grond met afzonderlijke bijhorende toegang, is kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de
afdeling Heestert – sectie B nr. 647 T4 en heeft een kadastrale oppervlakte van 1000 m².
De onroerende goederen zijn opgenomen in het RUP ‘Dorpskern Heestert’.
Volgens het verordenend plan van het RUP is het schoolgebouw gelegen in de zone voor wonen met
beperkte nevenfuncties, en de achterliggende grond met afzonderlijke bijhorende toegang is gelegen in de
zone voor openbaar groen. (Zie het verordenend plan en de hierbij gevoegde stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP ‘Dorpskern Heestert’).
In het kader van de eventuele verkoop van het schoolgebouw en de achterliggende grond met afzonderlijke
bijhorende toegang zijn er twee opties mogelijk :


Het schoolgebouw afbreken en de grond verkopen OF



Verkopen van het schoolgebouw en de grond.

Na overleg heeft het college geopteerd om de grond te verkopen na afbraak van het gebouw. Ook de zijweg
(deel wandelpad) wordt verkocht, maar niet de groenzone.
De sloping van het schoolgebouw wordt dus uitgevoerd in opdracht van het gemeentebestuur.
Het deskundig schattingsverslag werd opgemaakt door de heer Johan Deneve, op 14 juni 2021, rekening
houdende met het standpunt van het college om zelf tot sloping van de gebouwen over te gaan en met het
standpunt dat enkel het wandelpad (deel) wordt meeverkocht met uitsluiting van de zone (groen +
wandelpad) gelegen achteraan de voormalige turnzaal.
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Er werd vooral rekening gehouden met de configuratie (eerder smal perceel met relatief grote diepte) en de
toegelaten maximum bouwhoogte met 2 bouwlagen + dakverdieping.
WAARDERINGSELEMENTEN & SCHATTING.
Het betreft hier een centraal gelegen eigendom, geschikt als projectgrond na afbraak van de opstaande
gebouwen.
Rekening gehouden met de stedenbouwkundige voorschriften van het R.U.P. “Dorpskern” is een kleinschalig
project met stapel- en of meergezinswoningen of individuele rijwoningen met twee bouwlagen en
dakverdieping te realiseren. Alle entiteiten kunnen, rekening gehouden met de perceelsconfiguratie,
genieten van voldoende privatieve buitenruimte.
Er wordt bijvoorbeeld aan een project gedacht, type woonerf, waarbij een achttal autobergplaatsen met
stelplaats voor de box, langs de Vierkeerstraat worden opgericht en een achttal rijwoningen met toegang
voor fietsers en voetgangers via de bestaande wandelweg.
In een dergelijk project kan de projectgrond op volle bouwgrondwaarde gevalideerd worden op de volledige
diepte.
De basis gemiddelde bouwgrondprijs voor vergelijkbare bouwrijpe grond in de onmiddellijke omgeving
situeert zich in een prijsvork tussen € 195,00 en € 245,00 per vierkante meter afhankelijk van
perceelsoppervlakte, configuratie, oriëntatie, aanwendingsmogelijkheden, enz.
De waardering voor de bedding van het wandelpad, wordt normaliter gewaardeerd op 10 % van de waarde
van de bestemmingswaarde van de grond waarop de erfdienstbaarheid van overgang is gevestigd.
Dit is vanzelfsprekend de theoretische waardebepaling.
Als nu natuurlijk voormeld project (stapelwoningen, rijwoningbouw met apart geplaatste autobergplaatsen)
gerealiseerd wordt met toegang tot de woonentiteiten voor voetgangers en fietsers, is de bestaande
verharding vanzelfsprekend een meerwaarde voor de projectontwikkelaar, die op een andere manier moet
gewaardeerd worden. Parkingverharding wordt globaal genomen gewaardeerd op ongeveer € 75,00 m².
Het college heeft beslist om de projectsite te koop aan te bieden, na sloping van de opstaande gebouwen.
Deze werkwijze genereert een zekere winstoptimalisatie voor het bestuur en is interessant voor de
ontwikkelaar die geen, mogelijks risicohoudende (asbestverwerking) investering in de sloop moet doen.
Rekening gehouden met de ligging, de oppervlakte, de perceelsconfiguratie, de bestemmingsvoorschriften
ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden;
Rekening houdende dat de gemiddelde normale prijs voor bouwgrond met deze centrale ligging in het
centrum Heestert € 235,00 /m² (tweehonderdvijfendertig euro per vierkante meter) bedraagt;
Rekening houdende met de verhouding bebouwde oppervlakte/terreinoppervlakte;
Rekening houdende met de openbare erfdienstbaarheid van overgang met betrekking tot het wandelpad;
Rekening houdende dat een project voor een meergezinswoning met 2 bouwlagen en dakverdieping, te
realiseren valt;
Rekening houdende dat een kleinschalig woonerfproject voor eengezinswoningen in rijbebouwing met twee
bouwlagen en dakverdieping, toegang via het wandelpad, autobergplaatsen apart ingeplant langs de
Vierkeerstraat, te realiseren valt;
Onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest;
wordt de normale verkoopswaarde geraamd van
EEN PROJECTGROND NA SLOPEN SCHOOLGEBOUWEN & WANDELPAD
verkregen onder normale verkoopsomstandigheden binnen een redelijke termijn
gelegen te
8551 ZWEVEGEM-Heestert, Vierkeerstraat nr. 26
Kadaster:
ZWEVEGEM 4de afdeling deelgemeente Heestert, sectie B, Perceelnummers 647 G4 en deel 647 T4
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oppervlakte volgens kadaster 24a 96ca + 3a 15ca / TOTAAL: 28a 11ca of 2.811 m²
Kadastraal Inkomen (basis niet geïndexeerd) : € 5.393
NA SLOPING op € 461.800,00.
Met betrekking tot de splitsing van het perceel Sectie B nr. 647 T4 (wandelpad + groenzone), was het
noodzakelijk dat er een opmeting uitgevoerd werd, alsook de opmaak van het splitsingsplan en de
prekadastratie van het opmetingsplan.
Het opmetingsplan werd opgemaakt door de heer Johan Deneve, Landmeter-Expert, op 17 juni 2021,
waaruit blijkt dat het deel van het perceelnummer 647 T4, zijnde Lot 1 - deel van het wandelpad dat
meeverkocht wordt, een oppervlakte heeft van 03a 22ca.
Voor de afwatering kan er gebruik gemaakt worden van de wadi achteraan.
Er wordt geopteerd om de verkoop te organiseren via een biedingssysteem - online-platform BIDDIT
(platform voor notariaten).
Vooreerst dienen de voorbereidende opzoekingen te gebeuren (zoals bodemattest, stedenbouwkundige
inlichtingen, hypotheekstaat, …).
Op het moment dat het notariskantoor alle opzoekingen ontvangen heeft, worden de verkoopsvoorwaarden
voorbereid.
Het dossier dient namelijk volledig klaar te zijn vooraleer de publiciteit kan starten.
De volgende stap is het opstarten van de publiciteit.
Er wordt ongeveer een maand publiciteit gevoerd vooraleer de biedingsperiode begint.
De biedingsperiode loopt voor 1 week. In deze periode kunnen geïnteresseerden meerdere biedingen
uitbrengen.
Na de biedingsperiode wordt het hoogste bod aan de verkoper meegedeeld.
Indien dit een vrijwillige openbare verkoop is, kan de verkoper beslissen om het bod al dan niet te
aanvaarden.
De beslissing dient genomen te worden tegen de datum waarop de akte van toewijs wordt ondertekend.
De akte van toewijs dient uiterlijk 10 dagen na de laatste biedingsdag ingepland te worden. Deze datum
wordt ook vermeld in de verkoopsvoorwaarden.
Financiële gevolgen
De publiciteitskosten, alsook de kosten van de bodemattesten, de kosten van het stedenbouwkundig
uittreksel, alsook de kosten van de hypotheekstaat zijn ten laste van de verkoper, zijnde ‘de gemeente
Zwevegem’.
De nodige kredieten worden geraamd op 2.600,00 euro incl. btw.

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Krediet incl. btw

rekening
2021

011000

613099

Beschikbaar
Krediet

2.600,00 EUR

15.659,01 EUR

BESLUIT
17 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey,
Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
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7 ONTHOUDINGEN (Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy
Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
Principieel akkoord te gaan met de geraamde verkoopwaarde van de projectgrond inclusief deel van het
wandelpad na slopen van de schoolgebouwen, zijnde 461.800,00 euro volgens het deskundig
schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve, op 14 juni 2021.
Artikel 2
Principieel akkoord te gaan om de onroerende goederen, zijnde een projectgrond na slopen
schoolgebouwen, gelegen Vierkeerstraat 26 te 8551 Heestert, kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de
afdeling Heestert – sectie B perceelnummer 647 G4 met een kadastrale oppervlakte van 24a 96ca, alsook
een deel van het wandelpad, gelegen Vierkeerstraat te 8551 Heestert, kadastraal gekend onder Zwevegem –
4de afdeling Heestert – Sectie B deel van perceelnummer 647 T4, zijnde Lot 1 met een gemeten oppervlakte
van 03a 22ca zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Johan Deneve, LandmeterExpert, op 17 juni 2021, te verkopen aan de hoogstbiedende, met als instelprijs 80 % van de geraamde
verkoopwaarde volgens het opgemaakt schattingsverslag, zijnde 80 % van 461.800,00 euro = 369.440 euro
als instelprijs en met een minimumopbod van 2.000,00 euro.
Artikel 3
De verkoop van hoger vermelde onroerende goederen te organiseren via een biedingssysteem – Onlineplatform BIDDIT.
Artikel 4
Aan Notaris Stan DEVOS Helkijnstraat 82 te 8554 Sint-Denijs wordt opdracht gegeven om de verkoop te
organiseren via het online-platform BIDDIT.
Artikel 5
De publiciteitskosten, alsook de kosten van de bodemattesten, de kosten van het stedenbouwkundig
uittreksel, alsook de kosten van de hypotheekstaat zijn ten laste van de verkoper, zijnde ‘de gemeente
Zwevegem’, waarbij de nodige kredieten worden geraamd op 2.600,00 euro incl. btw en benomen worden
van het beleidsitem 011000 – algemene rekening 613099 van het budget 2021.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg
overgemaakt aan Notaris Stan DEVOS die zijn ambt uitoefent in de “Notarissenassociatie Devos, Turpyn,
Mullie & Voet”, Helkijnstraat 82 te 8554 Sint-Denijs.

 Motivatie stemgedrag N-VA-fractie:
het wandelpad was beter in openbaar domein gebleven en niet mee verkocht.
4.

Goedkeuring ontwerpakte inzake ruiling met opleg van onroerende goederen, meer
bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem,
en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat te Zwevegem tussen
de gemeente Zwevegem en de VZW decanale vereniging Sint-Martinus Avelgem, alsook
beëindiging van de destijds gevestigde erfpachtrechten.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
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- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2021 betreffende principiële beslissing met het oog op de
ruiling met opleg van onroerende goederen, meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de Site
Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat
18 B te Zwevegem, tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van
Avelgem, alsook het vrijgeven/beëindigen van de destijds gevestigde erfpachtrechten.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/3 van 3 mei 2019 houdende de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten – procedure.
Verwijzingsdocumenten
- Ontwerpakte inzake ruiling met opleg van onroerende goederen, meer bepaald de ruiling van de parking,
gelegen op de Site Sint-Paulus, Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal Centrum met kelderberging,
gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale
Vereniging St.-Martinus van Avelgem, alsook het beëindigen van de destijds gevestigde erfpachtrechten,
opgemaakt door Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”.
- Deskundig schattingsverslag ruiling d.d. 2 oktober 2020.
- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 15 oktober 2007 (kerkgebouw en sanitair).
- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 14 februari 2008 (conciërgewoning).
- Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht verleden op 2 december 2008 (cultureel centrum, grond en
luifel).
- Foto plannetje parking site Sint-Paulus.
- Plannetje GRB site Sint-Paulus.
- Plannetjes Parochiaal Centrum.
- Uittreksel kadastrale legger site Sint-Paulus.
- Bodemattesten OVAM d.d. 30 april 2021, 4 mei 2021 en 17 juni 2021.
Advies
Visum van de financieel directeur is verleend op 28 juni 2021 conform artikel 266 van het decreet over het
lokaal bestuur.
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
De gemeenteraad heeft zich in zitting van 22 februari 2021 principieel akkoord verklaard met de ruiling met
opleg van onroerende goederen, meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de Site Sint-Paulus,
Italiëlaan te Zwevegem, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te
Zwevegem, tussen de gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem,
alsook het vrijgeven/beëindigen van de destijds gevestigde erfpachtrechten.
Er werd een deskundig schattingsverslag opgemaakt op 2 oktober 2020 door de heer Johan Deneve,
Beëdigd Schatter, Landmeter-Expert, met betrekking tot de ruiling van onroerende goederen tussen de
gemeente Zwevegem en de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem.
Het betreft meer bepaald de ruiling van de parking, gelegen op de site Sint-Paulus, Italiëlaan bij nr. 8 te
Zwevegem, eigendom van de gemeente Zwevegem, kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 1ste afdeling –
sectie B perceelnummer 35 H3, en het Parochiaal Centrum met kelderberging, gelegen Otegemstraat 18 B te
Zwevegem, eigendom van de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, kadastraal gekend onder
ZWEVEGEM – 1ste afdeling – sectie B perceelnummer 131 G P0012.
Rekening gehouden met de verharde oppervlakte, de ligging, de bestemmingsvoorschriften ruimtelijke
ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de ontsluitingsmogelijkheden, en onder de
uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig bodemattest, wordt de verkoopwaarde van de
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parking, gelegen Italiëlaan bij nr. 8 te Zwevegem, met een kadastrale oppervlakte van 13 a 99 ca, geraamd
op tweehonderddrieënzestigduizend vijfhonderd euro (263.500,00 euro).
Rekening

gehouden

met

de

bebouwde

oppervlakte,

de

ligging,

de

perceelsconfiguratie,

de

bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de gebruikstoestand en de
ontsluitingsmogelijkheden, en onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig
bodemattest, wordt de verkoopwaarde van het Parochiaal Centrum met kelderberging en 2.120/10.000sten
in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond, gelegen Otegemstraat 18 B te Zwevegem, met een
totaal bebouwde oppervlakte van ongeveer 428 m², geraamd op driehonderdachtentwintigduizend
driehonderd euro (328.300,00 euro).
Er is een akkoord tussen partijen omtrent de ruiling van de parking en het parochiaal centrum met
kelderberging.
Het gaat dus over een ruiling met opleg, waarbij de gemeente Zwevegem het verschil ten bedrage van
64.800,00 euro zal betalen.
De aktekosten worden als volgt verdeeld : 50/50 (Gemeente / Dekenij).
Voor wat de site Sint-Paulus betreft, gelegen Italiëlaan te Zwevegem, werden destijds drie akten inzake
vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem, VZW Decanale Vereniging St.Martinus van Avelgem en de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem.
Het betreft meer bepaald :


Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de
Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus te Zwevegem, verleden op 15 oktober 2007 (kerkgebouw
en sanitair).



Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW
Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 14 februari 2008 (conciërgewoning).



Akte inzake vestiging van een erfpachtrecht afgesloten tussen de gemeente Zwevegem en de VZW
Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem, verleden op 2 december 2008 (cultureel centrum,
grond en luifel).

Wij opteerden om zowel de ruiling met opleg van bedoelde onroerende goederen alsook de beëindiging van
de drie erfpachten, in één akte te voorzien.
Notarissenassociatie ‘Devos, Turpyn, Mullie & Voet’ met standplaats te Sint-Denijs, Helkijnstraat 82, werd
gelast met het opmaken van het ontwerp van akte inzake ruiling met opleg van bedoelde onroerende
goederen, alsook de beëindiging van de drie erfpachten, en het aanvragen van de vereiste bodemattesten
bij OVAM.
Wij ontvingen thans de ontwerpakte inzake ruiling met opleg van onroerende goederen, alsook de
beëindiging van de erfpachten, opgemaakt door notaris Michaël MULLIE, notaris met standplaats te
Zwevegem (Sint-Denijs), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet
notarissenassociatie”, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd :
DEEL I : RUILOVEREENKOMST
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 :



De heer DESMET Dirk Jules, geboren te Waregem op 6 juni 1963, wonende te 8550 Zwevegem,
Hinnestraat 19 G



De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968, wonende te
8550 Zwevegem, Beekstraat 51,
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respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur,
zijnde ‘comparant A’
en ANDERZIJDS
De Vereniging zonder Winstoogmerk “VZW DECANALE VERENIGING ST-MARTINUS VAN
AVELGEM” (afgekort “VZW DVSMA”) met zetel te 8580 Avelgem, Scheldelaan 1 met ondernemingsnummer
0410.234.279, rechtsgeldig vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 5, sectie 5 van de statuten door 2
bestuurders, hetzij door :
1/ voorzitter van het bestuursorgaan : Eerwaarde heer ROETS Achiel Georges, wonende te Avelgem,
Scheldelaan 1,
2/ …
zijnde ‘comparant(en) B’
RUIL
De comparanten verklaren volgende goederen onder elkaar te ruilen :
I comparant A geeft in ruil aan de comparant B die aanvaardt voor het geheel in volle eigendom het
volgende onroerend goed :
GEMEENTE ZWEVEGEM, eerste afdeling ZWEVEGEM
Een perceel grond (thans parking en volgens het kadaster ‘kerk’), kadastraal gekend sectie B,
perceelnummer 35H3 P0000 voor een oppervlakte volgens kadaster van 1399 vierkante meter.
II De comparant B geeft in ruil aan comparant A die aanvaardt, de volle eigendom van het volgend
onroerend goed :
GEMEENTE ZWEVEGEM, eerste afdeling ZWEVEGEM
In een appartementsgebouw genaamd ‘Residentie ’t CENTRUM’, gelegen Otegemstraat 18, opgericht op een
perceel grond, kadastraal gekend sectie B perceelnummer 0131G P0000 voor een totale kadastrale
oppervlakte van 1028 vierkante meter (volgens basisakte 1041 vierkante meter) :
Een parochiaal centrum, gelegen op het gelijkvloers Otegemstraat 18 C, kadastraal gekend sectie B
perceelnummer 131G2 P0012, bestaande uit volgens beschrijving basisakte :
-in privatieve en uitsluitende eigendom :
Inkomhall, parochiaal sekretariaat, foyer, vestiaire, ontmoetingsruimte, bar, berging, sas, voorraadkamer,
koele berging, sanitair dames en heren, hall één (1), vergaderruimte parochie, koffiekeuken, archief,
watercloset en de berging in de kelderverdieping.
-in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :
Tweeduizend honderd twintig / tienduizendsten (2.120/10.000sten) in de grond en in al de gemene delen
van het gebouw.
Zoals dit goed beschreven werd in de basisakte houdende de statuten van het gebouw en het reglement van
mede-eigendom opgemaakt door notaris Pascal Denys te Zwevegem op 5 november 1993, en de wijzigende
basisakte verleden voor zelfde notaris Denys op 6 december 1993.
Deze ruil gebeurt onder de opgenomen voorwaarden in de ontwerpakte.
Deze ruil geschiedt tegen een opleg van vierenzestigduizend achthonderd euro (64.800,00 €), te betalen
door de comparant A (gemeente Zwevegem) aan de comparant B (De Vereniging zonder Winstoogmerk
“VZW DECANALE VERENIGING ST-MARTINUS VAN AVELGEM”).
De kosten, rechten en lonen van deze akte zijn ten laste van de beide partijen elk voor de helft.
DEEL II : BEËINDIGING ERFPACHTEN
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 :
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De heer DESMET Dirk Jules, geboren te Waregem op 6 juni 1963, wonende te 8550 Zwevegem,
Hinnestraat 19 G



De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968, wonende te
8550 Zwevegem, Beekstraat 51,

respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur,
zijnde ‘de erfpachter’ EN
1/ De Vereniging zonder Winstoogmerk “VZW DECANALE VERENIGING ST-MARTINUS VAN
AVELGEM” (afgekort “VZW DVSMA”) met zetel te 8580 Avelgem, Scheldelaan 1 met ondernemingsnummer
0410.234.279, rechtsgeldig vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 5, sectie 5 van de statuten door 2
bestuurders, hetzij door :
1/ voorzitter van het bestuursorgaan : Eerwaarde heer ROETS Achiel Georges, wonende te Avelgem,
Scheldelaan 1,
2/ …
2/ De KERKFABRIEK SINT-AMANDUS met zetel te 8550 Zwevegem, Theophiel Toyeplein 9 met
ondernemingsnummer 0211.348.548, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van het decreet van 7
mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten door de volgende
leden van de kerkraad :
* voorzitter …
* secretaris …
zijnde samen ‘de erfverpachter(s)’ of ‘grondeigenaars’.
De comparanten verklaren met wederzijdse instemming de 3 rechten van erfpacht, die tussen hen bestaan,
vervroegd te beëindigen onder de lasten en voorwaarden zoals opgenomen in de ontwerpakte.
1ste Recht van erfpacht
Een recht van erfpacht werd verleend door de VZW DVSMA, voornoemd, aan de erfpachter bij akte verleden
voor Rudi Depaepe, eerstaanwezend inspecteur, commissaris bij het aankoopcomité te Kortrijk op 2
december 2008, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor Kortrijk onder referte 64-T-09/02/200900986.
Dit recht van erfpacht is ingegaan op 1 mei 2006 en zou volgens gemelde akte een einde nemen op 30 april
2056.
Dit recht van erfpacht heeft betrekking op het hieronder beschreven goed.

Beschrijving van het goed
Gemeente Zwevegem, eerste afdeling Zwevegem
Een cultureel centrum met bijhorende ‘kerk’ (volgens titel ‘grond en luifel’), gelegen Italiëlaan 6+, kadastraal
gekend sectie B, perceelnummers 35S3 P0000 en 36T3 P0000 voor respectievelijk 481 vierkante meter en
175 vierkante meter.
Blijkens voormelde erfpachtakte de dato 2 december 2008 werd een recht van erfpacht toegekend aan de
erfpachter.
2de Recht van erfpacht
Een recht van erfpacht werd verleend door de VZW DVSMA, voornoemd, aan de erfpachter bij akte verleden
voor Rudi Depaepe, eerstaanwezend inspecteur, commissaris bij het aankoopcomité te Kortrijk op 14
februari 2008, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor Kortrijk onder referte 64-T-20/03/200802378.
Dit recht van erfpacht is ingegaan op 1 mei 2006 en zou volgens gemelde akte een einde nemen op 30 april
2056.
Dit recht van erfpacht heeft betrekking op het hieronder beschreven goed.

Beschrijving van het goed
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Gemeente Zwevegem, eerste afdeling Zwevegem
Een conciërgewoning (volgens kadaster ‘pastorie’), gelegen Italiëlaan 6+, kadastraal gekend sectie B,
perceelnummer 36V3 P0000 voor 440 vierkante meter.
Blijkens voormelde erfpachtakte de dato 14 februari 2008 werd een recht van erfpacht toegekend aan de
erfpachter.
3de Recht van erfpacht
Een recht van erfpacht werd verleend door de KERKFABRIEK SINT-AMAND, voornoemd, aan de erfpachter
bij akte verleden voor Rudi Depaepe, eerstaanwezend inspecteur, commissaris bij het aankoopcomité te
Kortrijk op 15 oktober 2007, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor Kortrijk onder referte 64-T05/12/2007-10191.
Dit recht van erfpacht is ingegaan op 1 mei 2006 en zou volgens gemelde akte een einde nemen op 30 april
2056.
Dit recht van erfpacht heeft betrekking op het hieronder beschreven goed.

Beschrijving van het goed
Gemeente Zwevegem, eerste afdeling Zwevegem
Een kerk en lavatory, gelegen Italiëlaan 6+, kadastraal gekend sectie B, perceelnummer 35P3 P0000 en
35R3 P0000 voor respectievelijke oppervlaktes van 1235 vierkante meter en 95 vierkante meter.
Blijkens voormelde erfpachtakte de dato 15 oktober 2007 werd een recht van erfpacht toegekend aan de
erfpachter.
Vroegtijdige beëindiging
De comparanten verklaren met ingang vanaf 1 november 2021 de voormelde 3 rechten van erfpacht met
wederzijdse instemming vervroegd te beëindigen.
De erfpachtgever treedt dus vanaf 1 november 2021 uit kracht van de wet in de eigendom van alle
gebouwen, werken en beplantingen die door de erfpachter tijdens de duur van het erfpachtrecht werden
opgericht en uitgevoerd.
De erfverpachter bekomt vanaf 1 november 2021 de volle eigendom terug van voormelde percelen grond,
onder de waarborg als naar recht, en voor vrij van hypotheken, voorrechten en schulden, alsook van om het
even welke andere in- of overschrijvingen waarmee ze zouden kunnen bezwaard zijn.
De erfpachter verklaart dat het goed niet verhuurd is en vrij is van alle gebruiksrechten.
Partijen komen overeen dat onderhavige minnelijke beëindiging van het recht van erfpacht geschiedt,
zonder enige vergoeding, noch vanwege de erfpachter, noch vanwege de erfpachtgever.
Alle kosten zijn lastens de erfpachter.
De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 30 april 2021, 4 mei 2021 en op 17 juni 2021.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Investeringsproject

Beleidsitem

Algemene
rekening

Actie

Krediet incl.

Beschikbaar

btw

Krediet
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2021

070500-10

070500

221000

524

64.800,00 EUR

64.800,00

(ruiling met

EUR

opleg)
2021

/

011000

613000

/

2.500,00 EUR

3.500,00

(aktekosten,

EUR

ereloon, ruil +
beëindiging
recht van
erfpacht)

Voor wat de registratierechten betreft, wordt dit notarieel bekeken voor dit deel, waardoor er momenteel
geen zicht is op het werkelijk te betalen bedrag ingevolge de mogelijkheid van vrijstelling van het te betalen
bedrag aan registratierechten, door het feit dat de verkrijging geschiedt om reden van openbaar nut. Er
wordt aldus toepassing gevraagd van artikel 2.9.6.0.3, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (hetzij vrijstelling
van verkooprecht).
BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara
Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey,
Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen,
Johan Rollez)
2 ONTHOUDINGEN (Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte met opgenomen voorwaarden inzake ruiling met opleg (DEEL I) van
hoger vermelde onroerende goederen tussen enerzijds de gemeente Zwevegem en anderzijds de Vereniging
zonder Winstoogmerk “VZW DECANALE VERENIGING ST-MARTINUS VAN AVELGEM” (afgekort “VZW
DVSMA”), opgemaakt door notaris Michaël MULLIE, notaris met standplaats te Zwevegem (Sint-Denijs), die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Devos, Turpyn, Mullie & Voet notarissenassociatie”, wordt
goedgekeurd en de ruiling met opleg wordt aanvaard.
Artikel 2
Deze ruil geschiedt tegen een opleg van vierenzestigduizend achthonderd euro (64.800,00 €), te betalen
door de gemeente Zwevegem aan de Vereniging zonder Winstoogmerk “VZW DECANALE VERENIGING STMARTINUS VAN AVELGEM”.
Artikel 3
De kosten, rechten en lonen van deze akte inzake ruiling zijn ten laste van de beide partijen elk voor de helft
(50/50 Gemeente / Dekenij).
Artikel 4
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake beëindiging van de erfpachtrechten (DEEL II) van hoger
vermelde onroerende goederen tussen de gemeente Zwevegem, zijnde ‘de erfpachter’ en de Vereniging
zonder Winstoogmerk “VZW DECANALE VERENIGING ST-MARTINUS VAN AVELGEM” (afgekort “VZW
DVSMA”) en de KERKFABRIEK SINT-AMANDUS, zijnde ‘de erfverpachter(s)’ of ‘grondeigenaars’, wordt
goedgekeurd.
Artikel 5
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De comparanten verklaren met wederzijdse instemming de 3 rechten van erfpacht, die tussen hen bestaan,
vervroegd te beëindigen, zijnde met ingang vanaf 1 november 2021, onder de lasten en voorwaarden zoals
opgenomen in de ontwerpakte.
De erfpachtgever treedt dus vanaf 1 november 2021 uit kracht van de wet in de eigendom van alle
gebouwen, werken en beplantingen die door de erfpachter tijdens de duur van het erfpachtrecht werden
opgericht en uitgevoerd.
De erfverpachter bekomt vanaf 1 november 2021 de volle eigendom terug van voormelde percelen grond,
onder de waarborg als naar recht, en voor vrij van hypotheken, voorrechten en schulden, alsook van om het
even welke andere in- of overschrijvingen waarmee ze zouden kunnen bezwaard zijn.
De erfpachter verklaart dat het goed niet verhuurd is en vrij is van alle gebruiksrechten.
Partijen komen overeen dat onderhavige minnelijke beëindiging van het recht van erfpacht geschiedt,
zonder enige vergoeding, noch vanwege de erfpachter, noch vanwege de erfpachtgever.
Artikel 6
Alle kosten inzake beëindiging van het recht van erfpacht zijn ten laste van de erfpachter.
Artikel 7
De nodige kredieten worden aangewezen onder IP 070500-10 – BI 070500 – AR 221000 – Actie 524 voor
wat betreft de ruiling met opleg.
De nodige kredieten worden aangewezen onder BI 011000 – AR 613000 voor wat betreft de notariële kosten
(aktekosten, ereloon) voor wat betreft de ruiling en de beëindiging van het recht van erfpacht.
Artikel 8
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen ambtshalve
inschrijving te nemen naar aanleiding van de overschrijving van deze akte.
Artikel 9
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving
overgemaakt aan de VZW Decanale Vereniging St.-Martinus van Avelgem – T.a.v. Deken Achiel Roets,
Scheldelaan 1 te 8580 Avelgem en aan de Kerkfabriek van de Parochie Sint-Amandus, Theophiel Toyeplein 9
te 8550 Zwevegem, alsook aan “Notarissenassociatie Devos, Turpyn, Mullie & Voet”, Helkijnstraat 82 te 8554
Sint-Denijs, 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.

 Motivatie stemgedrag fractie Groen:
de fractie had graag gezien dat er expliciete voorwaarden opgenomen werden inzake de
bestemming van het gebouw Sint-Paulus.
5.

Goedkeuring opdracht en wijze van gunnen voor het renoveren van RDXI: het oud Transfo
gebouw en reservoirs koelwater op de site Transfo te Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, 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.
- 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.
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- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzgingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en
latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Het Ministrieel Besluit tot toekenning van een erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure voor het
uitoveren van beheersmaatregelen en werkzaamheden aan of diensten voor beschermd onroerend
erfgoed.
Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door TV Coussée & Goris architecten, Gent.
Meerjarenpremieovereenkomst met Onroerend Erfgoed.
Re/Sourced Application Form.
Project samenwerkingsovereenkomst Re/Sourced.
Motivering
Deze goedkeuring opdracht gaat in zijn totaliteit over de verdere restauratie en afwerking van de
binnenruimte

van

het

oud

Transfogebouw

en

de

koelreservoirs.

In

2018

werd

de

meerjarenpremieovereenkomst met Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze opdracht is goedgekeurd door
Onroerend

Erfgoed,

zie

Ministerieel

Besluit

van

21

april

2021.

In

functie

van

deze

meerjarenpremieovereenkomst dient het dossier als één opdracht goedgekeurd te worden, daar we ook voor
één opdracht premies ontvangen hebben. In uitvoering mag de opdracht wel opgesplitst worden in deel
koelreservoirs in 2022 en deel oud Transfogebouw in 2025.
De koelreservoirs worden opgenomen in 2022 omdat ze kunnen opgenomen worden in het project
Re/Sourced. Het oude Transfogebouw wordt dan gegund in 2024 voor uitvoering in 2025. Het project
Re/Sourced mikt op de uitbouw van een circulair en zelf voorziend energiesysteem op Transfo. De deelname
van de gemeente aan dit project hebben we kunnen verankeren door een inbreng in-kind. Dit betekent ‘in
natura’, in tegenstelling tot ‘cash’ waarvoor in de gemeentelijke begroting geen ruimte was.
We hebben heel concreet volgende gebouwen ‘ingebracht’:
-

Koelreservoir

-

Brandweerarsenaal

In het aanvraagformulier form staat dit als volgt omschreven: “Zwevegem municipality is contributing with
one small (93.773 euros) and one medium-sized building (110.154 euros). This value is defined in a
valuation report by an aknowledged valuer (Landmeetkantoor Koen Roelandt bvba). This value takes into
account the planned improvement and restauration works (see 'risk management' as well on this issue).
These buildings will be brought in to the cooperative system (and will not longer be used by the
municipality).”
Waarom deze gebouwen?
-

Omdat ze in volle eigendom zijn van de gemeente;

-

Omdat ze bruikbaar zijn voor één van de uitdagingen binnen RE/SOURCED (plaatsen van batterij,
eventueel warmtekoppelingsysteem, of stop in het educatief parcours);

-

Ze ‘monetair’ wel overeenkwamen met de cofinanciering die nog ontbrak:

Dit dossier focust zich op de verdere restauratie en afwerking van de binnenruimte van het oud
Transfogebouw en de koelreservoirs. Deze opdracht omvat onder andere:
Oud Transfogebouw:
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-

Plaatsen nieuwe traphal zijde mechaniekersgebouw inclusief nieuwe personenlift

-

Gelijkvloers: nieuwe raamopeningen maken, nieuwe deuropening voorzien, niveau bereikbaar maken

-

Niveau 1: nieuwe raamopeningen maken, nieuwe deuropening kant machinezaal, nieuwe doorgang
naar trappenkoker nieuw Transfogebouw, binnenmuren verwijderen om naar 1 open ruimte te gaan,
plaatsen nieuwe vloer inclusief vloerverwarming, isoleren naar hedendaagse norm

-

Niveau 2: herstellingen aan het bestaande dak, gevelbekleding plaatsen gevel nieuw Transfogebouw

Koelreservoir 1:
-

Buitenwerken: betonherstellingswerken, nieuwe dakplaat, nieuwe raam-en deuropeningen

-

Binnenwerken: reinigen betonwanden, nieuwe betonnen vloerplaat, nieuw duplex-niveau (in
grootste reservoir), positioneren locomotief (in grootste reservoir)

Koelreservoir 2:
-

Buitenwerken: betonherstellingwerken, nieuwe dakplaat, bestaand schrijnwerk vervangen

-

Binnenwerken: waterdicht maken, reinigen betonwanden, nieuwe roostervloer plaatsen

Graag willen we nodige technieken reeds op nemen in deze opdracht. Na de werken zal het oud
Transfogebouw volwaardig kunnen ingeschakeld worden in de werking van de centrale gebouwencluster.
Op deel technieken kan er echter nooit een premie bekomen worden van Onroerend Erfgoed.
Verantwoording technieken omvat:
Elektriciteitswerken:
-

Het plaatsen van de elektriciteitsteller;

-

In het dossier van het nieuw Transfogebouw ( nu in uitvoering) plaatsen we straks een teller
verzameling waar Fluvius later de teller van de oude Transfogebouw moet monteren.

-

Aanvulling elektrische borden, kabels en leidingen;

-

Schakelaars en stopcontacten in de grote zaal;

-

Verlichting grote zaal (Zumtobel Tecton) en noodverlichting;

-

Branddetectie grote zaal.

Centrale verwarming, ventilatie en sanitair :
-

Aangepaste locatie stookplaats Transfogebouw (in technische ruimte Fuifzaal) – aangepaste tracés
afstandsleidingen centrale verwarming;

-

Vloerverwarming voorzien op verdieping +1;

-

Ventilatie voorzien op verdieping +1 incl. regeling;

-

Afbraakwerken oude ketel, leidingwerk, elektrische bekabeling,…

Architectuur:
-

Brandwerend plafond te voorzien in gang voor compartimentering pulsieroosters;

De nodige bouwkundige voorzieningen worden opgenomen in het dossier opdat de bunkers zo goed als
mogelijk klaar staan voor latere technische zaken voor het herbergen van batterijen, omvormers, … voor
zonnepanelen.
Verantwoording technieken in kader van project Re/Sourced omvat:
-

Boren openingen in beton om leidingen binnen te brengen in de koelreservoirs;

-

Inkorten kanalen koelreservoir 1;

-

Leegpompen koelreservoirs;

-

Aanvullingen met gestabiliseerd zand koelreservoir 2 (tot +/- 1m onder het maaiveld);

-

Op te vullen openingen koelreservoir 1;

-

Kokerbuizen (wachtleidingen) naar trekputten;

-

Trekputten;

-

Opgietbare deksels trekputten (betonvloer);

-

Verhoogde roostervloeren in koelreservoir 1 (duplexniveau) en koelreservoir 2.
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Elektriciteitswerken in koelreservoir 1 en 2
Voor deze opdracht werd door TV Coussée & Goris architecten, opdrachtdocument 0701 SD RDXIII
opgemaakt met een totale raming van 1.465.918,07 euro excl. btw of 1.773.760,87 euro incl. btw verlegd.
Deze raming kan opgesplitst worden met een raming voor het oud Transfogebouw ten bedrage van
1.137.199,96 euro excl. btw of 1.376.011,95 euro incl. btw. De raming voor restauratie van de
koelreservoirs bedraagt 328.718,11 euro excl. btw of 397.748,91 euro incl. btw verlegd. Voor dit dossier is
volgens de meerjarenpremieovereenkomst met Onroerend Erfgoed een subsidie te verkrijgen van 80% op
de restauratieve posten. Dit op de betoelaagbare kosten volgens laatste opgemaakte raming ten bedrage
van ± 413.031,29 euro. Bijkomend ook een subsidie van 20% op de posten in functie van toegankelijkheid
ten bedrage van 51.011,29 euro. Deze premies zijn op heden reeds ontvangen.
Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Investerings-

Beleidsitem

Algemene rekening

Actie

Beschikbaar krediet

project
2022

IP 070501-2

incl. btw
070501

228007

Raming koelreservoirs
Gunning koelreservoirs in 2021 voor uitvoering 2022

AC 1011

437.523,80 euro

Bedragen exclusief btw
€ 328.718,11

Raming oud Transfogebouw
Update ontwerp & gunning oud Transfogebouw in 2024 voor uitvoering 2025

€ 1.137.199,96

Totaal raming oud Transfogebouw + koelreservoirs

€ 1.465.918,07

Subsidie Onroerend Erfgoed oud Transfogebouw + koelreservoirs
Subsidie Onroerend Erfgoed 80% restauratieve posten
Subsidie Onroerend Erfgoed 20% toegangkelijkheid

€ 413.031,29
€ 51.011,29

Gunningsprocedure: openbare procedure.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het restaureren van RDXI: het oud Transfo gebouw en de
koelreservoirs op de site Transfo te Zwevegem, conform bestek nummer 0701 SD RDXIII , opgemaakt door
TV Coussée & Goris architecten, Gent, met een totale raming van 1.465.918,07 euro excl. btw of
1.773.760,87 euro incl. btw verlegd. Het volledige dossier zal in 2 fases gepubliceerd, gegund en uitgevoerd
worden, zijnde het deel koelreservoirs in 2022 en het oud Transfogebouw in 2025.
Artikel 2
Een deel van de opdracht zal gegund worden door middel van openbare procedure.
Artikel 3
De nodige kredieten voor de koelreservoirs worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 – BI
070501 – AR 228007 – AC 1011 van het budget 2022.
De nodige kredieten voor het oud Transfogebouw worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 - BI
070501 – AR 228007 – AC 1011 van het budget 2025.
Artikel 4

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7860-7226-4164-2666.

De ontwerper wordt in kennis gesteld van dit besluit.
6.

Goedkeuring aanpassing reglement betreffende sociale en andere voordelen in het kader
van het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet van 30 november 2007 betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 houdende bepaling van de begrippen
gezondheidstoezicht en sociale voordelen.
- Besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2018 betreffende goedkeuren reglement flankerend
onderwijsbeleid.
Verwijzingsdocumenten
Reglement flankerend onderwijsbeleid (GR20210719_bijlage_2021_32).
Situering
Dankzij het flankerend onderwijsbeleid kunnen steden en gemeenten – binnen hun budgettaire
mogelijkheden – een beleid voeren waarmee ze alle kinderen bereiken die op hun grondgebied school lopen.
Het doel van flankerend onderwijsbeleid legt sterk de focus op gelijke onderwijskansen.
Motivering
De sociale voordelen hebben een verplichtend karakter.
De andere voordelen zijn meer vrijblijvend. Ze moeten pas aan alle scholen toegekend worden als de
gemeente ze toekent aan één school waarvan zijzelf niet de inrichter is.
De tussenkomst voor het schoolzwemmen verschilt op vandaag van school tot school, omdat de ene school
ervoor kiest zwembeurten van 30 minuten aan te bieden, terwijl andere scholen zwembeurten van 45
minuten aanbieden. In het voorstel tot aanpassing brengen we de subsidie voor iedere leerling van iedere
school op hetzelfde bedrag terug.
Andere voordelen die in het verleden reeds toegekend worden, worden voortaan ook formeel opgenomen in
het reglement flankerend onderwijsbeleid. Het betreft de proclamatie van leerlingen in het 6de leerjaar,
alsook de uitreiking van getuigschriften aan leerlingen in het laatste jaar secundair onderwijs te Zwevegem.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De in bijlage bij deze beslissing gevoegde gecoördineerde tekst van het ‘reglement betreffende sociale en
andere voordelen in het kader van het lokaal flankerend onderwijsbeleid’ (GR20210719_bijlage_2021_32)
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dit reglement is van toepassing met ingang op 1 september 2021.
Artikel 3
Dit besluit zal worden overgemaakt aan de directies van de scholen gelegen op het grondgebied van de
gemeente.
7.

Goedkeuring schoolreglement 2021 gemeentelijk onderwijs Zwevegem.

Bevoegdheid
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Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid de artikelen 28 en 37.
- Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april 2004 zoals gewijzigd
door het decreet van 4 april 2014 houdende de diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de
leerlingen in het basis en secundair onderwijs en betreffende de participatie op school.
Verwijzingsdocumenten
Ontwerp van schoolreglement 2021-2022 (GR20210719_bijlage_2021_33).
Motivering
Het schoolbestuur moet voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement opstellen dat de betrekkingen
regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Het decreet basisonderwijs van 25 februari
1997 is voor enkele aspecten gewijzigd. Verschillende daaruit voortvloeiende omzendbrieven concretiseren
de specifieke maatregelen. De aanpassingen dienen opgenomen te worden in het schoolreglement. Deze
hebben betrekking op:
-

De inleiding.

-

Het pedagogisch project en de krachtlijnen.

-

De (scherpe en minder scherpe) maximumfacturen.

-

De bijdrageregeling.

-

De agenda.

-

Het niet toekennen van het getuigschrift en de beroepsprocedure.

-

Het onderwijs aan huis.

-

Gegevensbescherming en informatieveiligheid.

-

Leerlingen begeleiding.

Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de schoolraden en mits akkoord van het college van
burgemeester en schepenen, opgenomen in de infobrochure.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het in bijlage bij deze beslissing gevoegde schoolreglement 2021-2022 (GR20210719_bijlage_2021_33) voor
het basisonderwijs wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het schoolreglement basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging,
ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor
akkoord.
8.

Goedkeuring academiereglement 2021 voor het Deeltijds Kunstonderwijs.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 3, 38, 58 en 60.
Verwijzingsdocumenten
Ontwerp van academiereglement 2021-2022 (GR20210719_bijlage_2021_34).

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 23 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 7860-7226-4164-2666.

Motivering
Het schoolbestuur moet voor zijn deeltijds kunstonderwijs een reglement opstellen dat de betrekkingen
regelt tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Het academiereglement moet een aantal
verplichte elementen bevatten zoals bepaald in artikel 58 van het decreet betreffende het deeltijds
kunstonderwijs. Het voorliggende academiereglement is gebaseerd op het model van academiereglement
van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Meer specifieke afspraken worden, na overleg in de
schoolraden en mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen, opgenomen in de
infobrochure.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het

in

bijlage

bij

deze

beslissing

gevoegde

academiereglement

2021-2022

voor

het

DKO

(GR20210719_bijlage_2021_34) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het academiereglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter
beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor
akkoord.
9.

Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Charter masterplan toegankelijke haltes'.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Motivering
Met het Masterplan Toegankelijkheid wil Vlaanderen de halte-infrastructuur van het openbaar vervoer tegen
2030

meer

toegankelijk

maken.

Het

plan

kadert

in

de

nieuwe

Vlaamse

mobiliteitsvisie

van

basisbereikbaarheid.
Ook mensen met een beperking of ouderen die slecht te been zijn, moeten zich met het openbaar vervoer
kunnen verplaatsen. Het toegankelijk maken van haltes is cruciaal en vraagt een proactieve samenwerking
met de lokale besturen.
Volgende doelstellingen worden daarbij geformuleerd:
- 50% van de haltes van het kernnet en het aanvullend net zijn toegankelijk tegen 2030.
- 100% van de haltes die opgenomen zijn in een Hoppinpunt (vervoersknooppunt) zijn tegen 2030
autonoom toegankelijk voor personen met een motorische en visuele beperking.
Als lokaal bestuur zijn we een belangrijke partner in de aanpak van de (her)aanleg van toegankelijke haltes.
Maar liefst 62% van de huidige haltes ligt langs gemeentewegen. Daarom is er samen met de VVSG een
charter ‘Masterplan toegankelijkheid haltes’ gelanceerd dat de gemeente kan ondertekenen.
Zo engageren we ons om op een proactieve manier de doelstellingen van het Masterplan Toegankelijkheid te
realiseren en bij elke investering in het openbaar domein een toegankelijkheidstoets te doen.
BESLUIT
7 STEMMEN VOOR (Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy
Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
17 TEGEN (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof Vromant, Raf
Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara Demeulenaere,
Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert Delaey, Isabelle
Dewitte, Nele Vroman)
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Enig artikel
Gezien de uitslag van de stemming beslist de gemeenteraad om het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’
niet te ondertekenen.
→ Motivatie stemgedrag meerderheid:

we hebben een charter dat ruimer is dan wat hier voorgesteld wordt.
10. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
De zitting wordt gesloten om 21.10 uur.

Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet
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Handtekening(en)
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