NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 DECEMBER 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, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen,
raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Nele Vroman, raadslid, verontschuldigd voor agendapunten 1 en 2;
Johan Rollez, raadslid.

De voorzitter opent de vergadering om 19.11 uur.

1.

Kennisname verslagen.

De gemeenteraad neemt kennis van volgende verslagen:

- Noord-Zuidadviesraad, d.d. 2 juni 2021.
- Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuur en Bibliotheek, d.d. 26 oktober 2021.
- Commissie Bouwkundig Erfgoed, d.d. 8 november 2021.
Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuur en Bibliotheek, d.d. 17 november 2021.
2.

Mondeling verslag betreffende stand van zaken GRUP omleidingsweg Moen.
Kennisname schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande de afbouw
van lokale ELIA-heffingen.

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 10 november
2021 aangaande de afbouw van lokale ELIA-heffingen.
Op basis van de verschafte informatie zouden voor Zwevegem volgende inkomsten kunnen verdwijnen vanaf
1 januari 2026:
-

Belasting masten & pylonen = jaarlijks 357.500,00 euro.

-

Bijdrage sleufwerken Fluvius elektriciteit = jaarlijks 40.300,14 euro.

-

Bijdrage sleufwerken Fluvius gas = jaarlijks 13.575,37 euro.
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→ Raadslid Nele Vroman sluit aan bij de digitale vergadering tijdens behandeling van

agendapunt 3.
3.

Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar 2022.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Grondwet, artikel 170 §4.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincieen gemeentebelastingen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2022,
dit betreft onder meer een belasting op de aandrijfkracht (motoren).
Er wordt ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen
en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD) personen tewerkstellen op grondgebied
van de gemeente Zwevegem, een belasting van 24,00 euro/kWh (VIERENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR)
geheven op de motoren die gebruikt worden in handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de
brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft.
Er wordt ook voorzien in een aantal vrijstellingen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2022 zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke
vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan 300 (DRIEHONDERD)
personen tewerkstellen op grondgebied van de gemeente Zwevegem, een belasting van 24,00 euro/kWh
(VIERENTWINTIG EURO/KILOWATTUUR) geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in handels-,
landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron, die deze motoren aandrijft.
Deze belasting is verschuldigd voor de motoren die de belastingplichtige voor de uitbating van zijn inrichting
of van deze bijgebouwen gebruikt. Dient als bijgebouw van een inrichting te worden beschouwd: iedere
instelling of onderneming, iedere werf van welke aard ook, die gedurende een ononderbroken tijdvak van
minstens drie maand op het grondgebied van de gemeente is gevestigd.
De belasting is nochtans niet verschuldigd aan de gemeente, waar de zetel van de onderneming gevestigd
is, voor de motoren, gebruikt in het hierboven bepaalde bijgebouw, in de mate waarin die motoren belast
kunnen worden door de gemeente waar het bijgebouw gelegen is (M.O. 11 december 1957).
Wanneer hetzij in een inrichting, hetzij in een als bovengenoemd bijgebouw, geregeld en op duurzame
wijze, een verplaatsbare motor gebruikt wordt voor de verbinding met één of meer bijgebouwen, of met een
verkeersweg, is daarvoor de belasting verschuldigd in de gemeente waar hetzij de inrichting, hetzij het
voornaamste bijgebouw gevestigd is.
Artikel 2
De belasting wordt gevestigd op de hierna vermelde grondslagen:
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a) Omvat de inrichting van de belanghebbende slechts één motor, dan wordt de belasting gevestigd volgens
de kracht, opgegeven in het besluit waarbij vergunning tot het plaatsen van de motor is verleend, of akte
van die plaatsing gegeven wordt.
Noot:
1. De belastbare kracht van een inrichting die slechts één motor in gebruik heeft, is gelijk aan de totale
kracht van die motor.
2. De belastbare kracht van een inrichting, waar twee motoren van onderscheiden sterkte van 5 en 10
kW gebruikt worden, is gelijk aan de som dezer krachten (15 kW), voorzien van coëfficiënt 0,99 ;
waar drie, vier, vijf, zes en meer, tot dertig motoren van onderscheiden sterkte gebruikt worden, geldt
respectievelijk een degressief coëfficiënt van 0,98 / 0,97 / 0,96 / 0,95 tot 0,71 voor dertig motoren.
Indien het aantal motoren dertig te boven gaat, blijft de verminderingscoëfficiënt voor de
gezamenlijke motorkracht onveranderlijk op 0,70 vastgesteld.
b) Omvat de inrichting van de belanghebbende verschillende motoren, dan wordt de belastbare kracht
vastgesteld door de krachten op te tellen die zijn opgegeven in de besluiten waarbij vergunning tot het
plaatsen van die motoren, of akte van die plaatsing is gegeven, en deze som te voorzien van een
simultaanfactor, veranderend volgens het aantal motoren. Deze factor, gelijk aan de eenheid van één
motor, wordt tot en met dertig motoren met 1/100 van de eenheid per bijkomende motor verminderd en
blijft daarna onveranderd en gelijk aan 0,70 voor eenendertig motoren en meer. Voor het vaststellen van
deze simultaanfactor wordt rekening gehouden met de toestand op 1 januari van het belastingjaar of,
voor een nieuwe onderneming, met de toestand op datum van inwerkingstelling. De kracht van de
hydraulische toestellen wordt vastgesteld in overleg tussen de belanghebbende en het college van
burgemeester en schepenen. In geval van onenigheid staat het de belanghebbende vrij een
tegenexpertise uit te lokken.
c) Het bepaalde in de littera a) en b) van dit artikel wordt door de Gemeente toegepast naargelang van het
aantal motoren waarop zij krachtens art. 1 belasting heft.
Artikel 3
Zijn belastingvrij :
1. De motoren die het gehele jaar stilliggen. Het ononderbroken stilliggen voor een duur gelijk aan of langer
dan één maand geeft aanleiding tot een belastingvermindering in verhouding tot het aantal maanden
gedurende dewelke de motoren hebben stilgelegen. Evenwel komt de verplichte vakantieperiode niet
voor het bekomen van deze gedeeltelijke vermindering in aanmerking (M.O. 15 september 1975). In
geval van belastingvermindering wegens gedeeltelijk stilliggen, wordt de kracht van de motor voorzien
van de simultaanfactor die op de inrichting van de belanghebbende van toepassing is. Geen
belastingvermindering kan aan de belanghebbende verleend worden dan op grond van ter post
aangetekende of tegen ontvangstbewijs afgegeven kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur,
door de ene de datum van het stilleggen, en door de andere de datum der wederingangstelling van de
motor(en) bekend maakt. Voor de berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting eerst
in na ontvangst van eerstgenoemd bericht. Bij afwijking van de in laatste twee zinnen voorgeschreven
procedure, zal de vrijstelling ten voordele van de bouwondernemingen die verplaatsbare motoren
gebruiken, volgens hierna bepaalde regels bekomen kunnen worden. Deze ondernemingen zullen, voor
iedere aan de belasting onderworpen machine, een boekje moeten bijhouden, waarin de dagen worden
vermeld gedurende dewelke de machine in gebruik is, evenals de werf waar zij is opgesteld. Op het einde
van het jaar zal de ondernemer zijn aangifte invullen aan de hand van deze gegevens, met dien
verstande, dat over de gegrondheid ervan steeds fiscaal toezicht mogelijk is. Deze procedure is slechts
toegelaten voor de bouwondernemingen die een geregelde boekhouding voeren, tevens een schriftelijke
aanvraag tot het college van burgemeester en schepenen gericht en de toestemming van het college
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bekomen zullen hebben. Met een inactiviteit van één maand wordt gelijkgesteld, de inactiviteit gedurende
vier achtereenvolgende weken, gevolgd door één week activiteit, indien het gebrek aan werk te wijten is
aan economische oorzaken.
2. De motoren, gebruikt voor het aandrijven van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen, of
speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld.
3. De motor van een draagbaar toestel.
4. De motor die een elektrische generator aandrijft, voor het gedeelte van zijn vermogen, overeenkomend
met de voor het aandrijven van de generator nodige vermogen.
5. De persluchtmotor.
6. De motorkracht, gebruikt voor waterputtingstoestellen, om het even vanwaar het water voortkomt,
zomede de motorkracht, gebruikt voor ventilatie- en verlichtingstoestellen.
7. De reservemotor, d.i., waarvan de werking niet onmisbaar is voor de normale gang van de onderneming,
en die slechts werkt in uitzonderingsgevallen, voor zover zijn werking geen productieverhoging van de
betrokken inrichtingen voor gevolg heeft.
8. De wisselmotor, d.i. uitsluitend bestemd voor hetzelfde werk als een andere motor, die hij tijdelijk moet
vervangen. De reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tezelfdertijd te werken als
welke normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te
verzekeren.
9. De motoren die gebruikt worden om de compressoren te bekrachtigen ter instandhouding van het
drukregime in de aardgasleidingen.
Artikel 4
Levert een onlangs geplaatste motor niet dadelijk het normaal rendement op omdat de daarmede te drijven
installaties onvolledig zijn, dan wordt de niet gebruikte kracht, in kilowatt uitgedrukt, als reservekracht
beschouwd, in zoverre zij de in het vergunningsbesluit opgegeven kracht met twintig procent overtreft. Die
reservekracht wordt dan voorzien van de simultaanfactor die op de inrichting van toepassing is, met dien
verstande, dat de aangifte om het kwartaal hernieuwd moet worden, zolang deze uitzonderingstoestand
duurt. Onder “onlangs geplaatste motor” wordt verstaan, met uitzondering van alle andere, de motor
waarvan de inwerkingstelling dateert van het voorgaande of van het voorlaatste jaar. In speciale gevallen
mogen deze termijnen verruimd worden.
Artikel 5
De motoren die van de belasting zijn vrijgesteld wegens stilligging gedurende het ganse jaar, zomede de
motoren welke bij toepassing van de bepalingen onder 1. tot 9. van artikel 3 vrijgesteld zijn, komen niet in
aanmerking voor het bepalen van de simultaanfactor, toe te passen op de installaties van de
belanghebbende.
Artikel 6
Wanneer de fabricatiemachines ten gevolge van een ongeval niet langer in staat mochten blijken om meer
dan 80 % van de door een belastbare motor afgeleverde kracht te gebruiken, wordt de belastingplichtige
slechts belast op de afgeleverde energie van de motor, uitgedrukt in kWh, op voorwaarde dat de
gedeeltelijke activiteit minstens drie maanden duurt en dat de beschikbare kracht niet voor andere
doeleinden aangewend wordt.
De belanghebbende kan geen belastingvermindering bekomen dan op grond van ter post aangetekende of
tegen ontvangstbewijs afgeleverde kennisgeving, waarbij hij aan het gemeentebestuur door de ene de
datum van het ongeval, en door de andere de datum van de wederingangstelling aangeeft. Voor de
berekening van de belastingvermindering gaat de motorafzetting pas in na ontvangst van eerstgenoemd
bericht. De belanghebbende moet bovendien op verzoek van het gemeentebestuur alle stukken voorleggen
waaruit de waarachtigheid van zijn verklaringen nagegaan kan worden.
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Buitengebruikstelling van een motor door ongeval moet, op straffe van verlies van het recht op
belastingvermindering, binnen acht dagen aan het gemeentebestuur genotificeerd worden.
Artikel 7
Bijzondere bepalingen, alleen van toepassing op sommige nijverheidsbedrijven die erom verzoeken.
Wanneer de installaties van een nijverheidsbedrijf voorzien zijn van meettoestellen voor het aangeven van
het maximumkwartuurvermogen, waarvan de opneming maandelijks wordt gedaan door de leverancier van
elektrische energie, met het oog op de facturatie, en bijgevolg dat bedrijf belast werd op grond van het
bepaalde onder de artikelen 1 tot 6 gedurende een periode van minstens twee jaar, wordt het bedrag der
belastingen voor de volgende aanslagjaren, op verzoek van de uitbater, vastgesteld op basis van een
belastbaar vermogen, bepaald in functie van de variatie, van het ene tot het andere jaar, van het
rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens. Daartoe berekent het
bestuur de verhouding tussen het vermogen, dat voor het jongste belastingjaar aangeslagen werd op grond
van het bepaalde onder de artikelen 1 tot 6, en het rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse
maximumkwartuurvermogens, opgenomen tijdens datzelfde jaar ; die verhouding wordt “verhoudingsfactor”
genoemd. Vervolgens wordt het belastbaar vermogen elk jaar berekend door vermenigvuldiging van het
rekenkundig gemiddelde der twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens van het jaar met de
verhoudingsfactor.
De waarde van de verhoudingsfactor wordt niet gewijzigd zolang het rekenkundig gemiddelde van de
maximumkwartuurvermogens van een jaar niet meer dan 20 % verschilt van die van het refertejaar, dit is
het jaar dat in aanmerking werd genomen voor de berekening van de verhoudingsfactor. Bedraagt het
verschil wel meer dan 20 %, dan telt het bestuur de belastbare elementen, teneinde een nieuwe
verhoudingsfactor te berekenen.
Om

het

voordeel

van

de

bepalingen

van

dit

artikel

te

genieten,

moet

de

uitbater

vóór

31 januari van het belastingjaar een schriftelijke aanvraag bij het gemeentebestuur indienen, met opgave
van de maandelijkse waarden van het maximumkwartuurvermogen, in zijn installaties opgenomen tijdens
het jaar, voorafgaande aan datgene, waarvoor hij de toepassing van onderhavige bepalingen wenst ; voorts
moet hij zich ertoe verbinden bij zijn jaarlijkse aangifte de opgave der maandelijkse waarden van het
maximumkwartuurvermogen van het belastingjaar te voegen en het bestuur toe te laten te allen tijde
controle uit te oefenen op de in zijn inrichting gedane metingen van het maximumkwartuurvermogen,
vermeld op de rekeningen voor levering van elektrische energie.
De uitbater die deze wijze van aangifte, controle en aanslag kiest, verbindt zich door zijn keuze voor een
termijn van vijf jaar. Behoudens verzet van de uitbater of van het bestuur bij het verstrijken van het
optietijdvak, wordt dit stilzwijgend verlengd voor een nieuw tijdvak van vijf jaar.
Artikel 8
De telling van de belastbare elementen wordt gedaan door de beambten van het gemeentebestuur. Deze
ontvangen van belanghebbende een ondertekende aangifte, gelijk aan het model dat het gemeentebestuur
voorschrijft.
Artikel 9
De uitbater is ertoe gehouden de eventuele veranderingen of verplaatsingen van motoren welke zich in de
loop van het jaar mochten hebben voorgedaan, aan het gemeentebestuur bekend te maken, behoudens
wanneer hij op geldige wijze de regeling, omschreven onder artikel 7, heeft gekozen.
Artikel 10
Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige
ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd het
recht van bezwaar en beroep.
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Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van
burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik
te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen vanaf de derde werkdag volgend
op de datum van verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Artikel 11
Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012.
Artikel 12
De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van
30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de
aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen twee maand, te rekenen
van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten.
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen ; invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist ; strafbepalingen) van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek
(betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen
op de inkomsten betreffen.
Artikel 13
Belastingschuldigen kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen, op
straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd.
Wat de materiële fouten betreft, zoals herhalingen van hetzelfde, rekenfouten, enz., mogen de
belastingschuldigen de verbetering ervan vragen, zolang de Gouverneur de dienstjaarrekening van het jaar
van de belasting niet heeft goedgekeurd.
Artikel 14
Door de bevoegde overheid worden personeelsleden aangesteld die bevoegd zijn om een controle of
onderzoek in te stellen en vaststellingen te verrichten in verband met de toepassing van de
belastingverordening en de bepalingen, vermeld in artikelen 6 en 7 van het decreet van 30 mei 2008 en
gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
In geval van niet aangifte, bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte (aanslag van ambtswege)
wordt de belasting vermeerderd met een belastingverhoging. Bij ontstentenis van kwade trouw bij een
eerste inbreuk wordt een belastingverhoging van 10 % toegepast. In de andere gevallen wordt bij een
inbreuk een belastingverhoging van 25 % toegepast alsook indien de inbreuk gebeurt binnen de 3 jaar na
een vorige inbreuk. Het bedrag van deze verhoging wordt ingekohierd.
Artikel 15
De belasting en de belastingverhoging worden ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 16
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Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.
4.

Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2022.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Grondwet, artikel 170 §4.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van
provincie- en gemeentebelastingen.
- Omzendbrief KB/ABB 2019/2 betreffende de gemeentefiscaliteit.
Motivering
De kosten voor milieubeheer zijn zeer aanzienlijk.
Het is dan ook noodzakelijk om in het jaar 2022 naast de inkomsten uit andere belastingen, ook uit de
milieubelasting inkomsten te halen.
Het bedrag van de gemeentelijke milieubelasting wordt vastgesteld op 75 euro per jaar en per gezin en is
verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari bestaande gezinstoestand.
Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen bedraagt de belasting 50 euro.
De leefloontrekkers worden, na voorlegging van het bewijs van leefloon, vrijgesteld van deze belasting.
BESLUIT
25 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, 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,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen)
1 STEM TEGEN (Antoon Vanassche)
Artikel 1
Voor de termijn van één jaar, aanvangende op 1 januari, en eindigend op 31 december 2022 wordt, ten
behoeve van de gemeente een milieubelasting geheven voor gezinnen.
Artikel 2
De milieubelasting is ten laste van ieder gezin dat in Zwevegem op 1 januari van het belastingjaar in het
bevolkingsregister is ingeschreven.
Artikel 3
Onder gezin wordt verstaan :
a) hetzij een persoon die gewoonlijk alleen leeft ;
b) hetzij een groep van twee of meer personen, die al dan niet door familiebanden gebonden, gewoonlijk
eenzelfde woning of woongelegenheid betrekken.
Artikel 4
De belasting kan vastgesteld en ingekohierd worden op naam van één van de gezinsleden, met dien
verstande dat alle gezinsleden hoofdelijk en solidair belasting verschuldigd zijn.
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Artikel 5
De belasting bedraagt 75 euro per jaar en per gezin. Ze is verschuldigd overeenkomstig de op 1 januari
bestaande gezinstoestand.
Artikel 6
Voor de gezinnen, waarvan een gezinslid op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting 50 euro.
Het verlaagd tarief wordt toegestaan aan alle belastingplichtigen waarvan een gezinslid op 1 januari 2022
recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, uitgebreid met het aantal categorieën gerechtigden op verhoogde tussenkomst voorzien in het
koninklijk besluit van 16 april 1997, het koninklijk besluit van 26 mei 1999, het koninklijk besluit van
31 mei 2001, het koninklijk besluit van 9 juli 2010 en de programmawet van 30 december 2001, nl. de
hoedanigheidcodes 001, 002, 003, 004, 006, 009, 100, 002 (DOSZ) en 002 (HVKZ).
Artikel 7
Leefloontrekkers worden na voorlegging van het bewijs van leefloon vrijgesteld van deze belasting.
Artikel 8
De belasting is ondeelbaar en verschuldigd voor het hele jaar.
De belasting is niet verschuldigd voor wat de onroerende goederen of delen van onroerende goederen
betreft die, kosteloos of niet, bestemd zijn voor een dienst van openbaar nut, ook indien zij geen
domeingoed zijn of indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks door een overheidsdienst of zijn aangestelden in
huur zijn genomen. Evenwel geldt deze ontslaging niet voor die delen van bedoelde onroerende goederen,
welke als privé-vertrekken voor de aangestelden ter bewoning zijn ingericht.
Artikel 9
Het kohier van deze belasting wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester
en schepenen, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en
17 februari 2012.
Artikel 10
De kohieren worden ingevorderd door de financieel directeur, overeenkomstig het decreet van 30 mei 2008
en gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012.
De belastingschuldigen ontvangen kosteloos, door bemiddeling van de financieel directeur, de
aanslagbiljetten, uittreksels uit het kohier. Zij moeten de belasting betalen binnen de twee (2) maanden, te
rekenen van de datum van de verzending van de aanslagbiljetten.
Artikel 11
Belastingschuldigen kunnen desgevallend een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
schepenen, op straffe van verval binnen de drie (3) maanden vanaf de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van
de aanslag.
Het bezwaar moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend.
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing kan het nog geldig worden ingediend
zolang de gouverneur de begrotingsrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd.
Artikel 12
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 en gewijzigd bij decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de
belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de
administratie), 6 tot en met 9bis (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheidsen moratoriumintresten ; rechten en voorrechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de
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inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m.
de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen.
Artikel 13
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier.
Artikel 14
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.

→ Motivatie stemgedrag Zwevegem Vooruit:

De fractie stemt tegen om twee redenen: hanteren principe van de vervuiler betaalt
en een onrechtvaardige beslissing omdat er geen onderscheid gemaakt wordt
tussen gezinnen en alleenstaanden.
5.

Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2022.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Grondwet, artikel 170 § 4.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikelen 464 tot en met 470/2.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2022,
dit betreft onder meer de aanvullende personenbelasting.
Er wordt een aanvullende personenbelasting geheven op de natuurlijke personen die op 1 januari van het
aanslagjaar in deze gemeente domicilie hebben, waarvan het percentage voor alle belastingplichtigen
vastgesteld wordt op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %).
De vestiging en de inning gebeuren door de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen en deze belast met de inning en invordering van de inkomstenbelastingen,
overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van de inkomstenbelastingen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2022 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de natuurlijke personen
die hun domicilie in de gemeente Zwevegem hebben op 1 januari van het aanslagjaar.
Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op ZEVEN EN EEN HALVE PROCENT (7,5 %) van de overeenkomstig artikel
466 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het
aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
Artikel 3
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De administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen en deze belast met de inning en
invordering van de inkomstenbelastingen vestigt en int de gemeentelijke belasting overeenkomstig de
bepalingen vervat in artikel 469 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
Artikel 4
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 5
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.
6.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Grondwet, artikel 170 §4.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Wetboek inkomstenbelasting 1992, Artikel 464/1, 1°.
Motivering
De financiële toestand van de gemeente vergt de invoering van alle rendabele belastingen in het jaar 2022,
dit betreft onder meer een belasting uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
De basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest stijgt vanaf het aanslagjaar 2018 van
2,5% naar 3,97% van het kadastraal inkomen als gevolg van het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit verplicht de gemeenten om
hun gemeentelijke opcentiemen dientengevolge aan te passen: “Voor iedere gemeente van het Vlaamse
Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke
opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het
vorige aanslagjaar”.
De gemeente moet haar opcentiemen ten opzichte van het aanslagjaar 2017 delen door 1,588 om de fiscale
druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017.
Het aantal opcentiemen wordt bijgevolg vastgesteld op 1228.
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Voor het aanslagjaar 2022 worden ten bate van de gemeente 1228 opcentiemen geheven op de onroerende
voorheffing.
Artikel 2
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse
Belastingdienst.
Artikel 3
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Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website overeenkomstig de bepalingen van
artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 4
De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte gebracht
overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur.
7.

Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de Politiezone Mira.

Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
- Koninklijk besluit van 7 april 2005, artikel 2 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone artikel 2.
Juridische grond
- Koninklijk besluit van 7 april 2005, artikel 2 houdende de nadere regels inzake de berekening en de
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone artikel 2.
- Omzendbrief BA-2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de gemeenten
en de politiezones.
- Besluit van de gemeenteraad van 22 november 2021 houdende aanpassing MJP 2021-2025 (boekjaar
2021-1) lokaal bestuur Zwevegem luik gemeente.
Verzoek
Het budget 2022 van de politiezone Mira werd opgemaakt door het politiecollege in zitting van
28 oktober 2021 en werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 23 november 2021.
Motivering
Er wordt een gemeentelijke dotatieverhoging vooropgesteld van 3% ten opzichte van 2021, dit in combinatie
met een investeringstoelage ten bedrage van 82.925,00 euro.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Budget

Raming incl. btw

2022

Beleidsitem : 040000

2.538.319,00 euro

AR : 649000
2022

Beleidsitem : 040000

82.925,00 euro

AR : 664300
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeentelijke tussenkomst voor 2022 aan de Politiezone MIRA ten bedrage van 2.538.319,00 euro (BI
040000 / AR 649400) en 82.925,00 euro (BI 040000 / AR 664300) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De nodige kredieten zullen benomen worden van BI 040000 / AR 649400 en BI 040000 / AR 664300 van het
krediet 2022.
8.

Toekenning toelagen 2021 (deel 2).

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 23°.
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Situering
De vermelde jaarlijkse aanvragen voor toelage op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen een bestaand
gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Verzoek
Jaarlijks verzoek van verschillende organisaties en verenigingen voor het verkrijgen van een toelage.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet Lokaal Bestuur.
Motivering
Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties en verenigingen nodig zijn om de werking
te verzekeren.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Actie

Krediet incl. BTW

2021

032900

649300

2021

070900

649300

AC521

48.755,00 euro

2021

071000

649300

AC521

134.035,65 euro

2021

074000

649300

AC521

28.810,29 euro

2021

074202

649300

8.000,00 euro

2021

074204

649300

9.000,00 euro

2021

074205

649300

1.200,00 euro

2021

087900

649300

6.645,00 euro

rekening
1.075,00 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage toegekend,
zoals vermeld in bijlage (GR20211220_bijlage_2021_49) voor een totaal bedrag van: 825,00 euro (BI
032900 / AR 649300), 682,00 euro (BI 070900 / AR 649300 / AC 521), 19.737,18 euro (BI 071000 / AR
649300 / AC 521), 110,00 euro (BI 074000 / AR 649300 / AC 521), 8.000 euro (BI 074202 / AR 649300),
8.000 euro (BI 074204 / AR 649300), 600 euro (BI 074205 / AR 649300), en 5.485 euro (BI 087900 / AR
649300).
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

→ De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om de toelage voor cyclocross Otegem

(10.000 euro – BI071000/AR649300/AC521) te schrappen uit voorgelegde lijst
aangezien de activiteit niet doorgaat.
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De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel.
9.

Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement en aanvraagformulier + naam en logo NZadviesraad.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 40 en 41.
Juridische grond
Besluit

van

de

gemeenteraad

van

28

maart

2011

betreffende

subsidiereglementen

ontwikkelingssamenwerking.
Verwijzingsdocumenten
- Advies algemene vergadering Noord-Zuid adviesraad.
- Verslag algemene vergadering Noord-Zuid adviesraad van 10 november 2021.
- Vernieuwd subsidiereglement. (GR20211220_bijlage_2021_50.1)
- Vernieuwd aanvraagformulier. (GR20211220_bijlage_2021_50.2)
- Vernieuwd logo + naam. (GR20211220_bijlage_2021_50.3)
Situering
Het subsidiereglement voor steun aan projecten met het Zuiden, steun aan studenten en steun aan
activiteiten binnen Zwevegem rond wereldburgerschap, sensibilisering internationale uitwisseling, mondiale
problematieken, noodhulp… dateert van 2011. Binnen het meerjarenbeleidsplan staat dat we het
subsidiereglement binnen deze legislatuur zullen herzien. Hierbij het voorstel van het herwerkte
subsidiereglement. De drie aparte reglementen werden samen in één document geplaatst. Daarbij werd ook
het aanvraagformulier herbekeken en herwerkt. Er werd gedurende het afgelopen jaar verschillende malen
input gegeven op het reglement vanuit de werkgroep projecten, ook kregen we input vanuit het wereldhuis
en vanuit onze juridische dienst. Op 26 oktober 2021 werd het finale voorstel gebracht naar de werkgroep
projecten, de werkgroep gaf positief advies. Dit voorstel kwam op de algemene vergadering van de NoordZuid adviesraad van 10 november 2021. De algemene vergadering geeft positief advies. Dit voorstel en deze
adviezen worden heden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad met voorstel om het reglement
toe te passen vanaf januari 2022.
Tijdens de algemene vergadering van zowel maart 2021 als november 2021 werd nagedacht over een
nieuwe naam en nieuw logo voor de Noord-Zuid adviesraad. Op de algemene vergadering van 10 november
2021 werd gekozen welk logo en welke naam het zou worden.
Verzoek
Verzoek van Noord-Zuid adviesraad, Blokkestraat 29 bus 1, 8550 Zwevegem, gegeven op 10 november
2021.
Motivering
Het subsidiereglement voor steun aan projecten met het Zuiden, steun aan studenten en steun aan
activiteiten binnen Zwevegem rond wereldburgerschap, sensibilisering internationale uitwisseling, mondiale
problematieken,… dateert van 2011. Binnen het meerjarenbeleidsplan staat dat we het subsidiereglement
binnen deze legislatuur zullen herzien. Hierbij het voorstel van het herwerkte subsidiereglement. De drie
aparte reglementen werden samen in één document geplaatst. Hierbij werd ook het aanvraagformulier
herbekeken en herwerkt. Vanuit deze herwerkte reglementen en aanvragen kwam naar boven om ook over
te stappen naar een nieuwe naam en logo voor de adviesraad.
Financiële gevolgen
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Geen
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het vernieuwd subsidiereglement (GR20211220_bijlage_2021_50.1) en aanvraagformulier voor steun aan
projecten binnen de Noord-Zuid adviesraad (GR20211220_bijlage_2021_50.2), toegevoegd als bijlage aan
dit besluit, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het vernieuwd logo en de nieuwe naam van de Noord-Zuid adviesraad, toegevoegd als bijlage aan dit besluit
(GR20211220_bijlage_2021_50.3), wordt goedgekeurd.

→ De raad stelt ter zitting volgende aanpassing voor: in het reglement weblink

“/noord-zuidadviesraad” vervangen door “/mondiale raad”.
Aan de dienst samenleving wordt opdracht gegeven om het reglement in die zin aan
te passen.
10. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding van
zwaluwnesten in Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41, 23°.
Juridische grond
- Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan of GNOP Zwevegem, goedgekeurd door de gemeenteraad van
25 november 1996 en bijhorend actieplan.
- Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende goedkeuring Biodiversiteitscharter 20202025, in kader van de samenwerking tussen Natuurpunt Zwevegem en het gemeentebestuur Zwevegem.
- Besluit van de gemeenteraad van 28 september 2020 betreffende goedkeuring legislatuurovereenkomst
Stadlandschap Leie en Schelde 2020-2025 tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente
Zwevegem.
Verwijzingsdocumenten
- Subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding van zwaluwnesten.
(GR20211220_bijlage_2021_51.1)
- Aanvraagformulier. (GR20211220_bijlage_2021_51.2)
- Advies van de Minaraad Zwevegem conform verslag van 30 september 2021.
Motivering
In het biodiversiteitscharter dat is afgesloten tussen het gemeentebestuur en Natuurpunt Zwevegem
erkennen de ondertekenaars dat wereldwijd, maar ook in Vlaanderen, de biodiversiteit – en met name de
samenhang van alle levende wezens (planten, dieren en mensen) in goed functionerende ecosystemen – op
een onnatuurlijk hoog en verontrustend tempo achteruitgaat. Dit is in hoofdzaak door toedoen van de mens
en dit wordt nog versterkt door de wereldwijde klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen.
Deze biodiversiteitscrisis uit zich dus ook op lokaal vlak. Zo verdwijnen er nog steeds soorten uit hun
natuurlijke biotopen in Zwevegem. Dat is ook het geval voor huiszwaluwen en gierzwaluwen. Zowel
huiszwaluwen als gierzwaluwen zijn soorten die onlosmakelijk met de mens verbonden zijn: ze hebben hun
nest in constructies die door de mens worden gebouwd.
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De ondertekenaars van het biodiversiteitscharter engageren zich om actief mee te werken aan de uitvoering
van het Europese actieplan met de doelstelling het verlies aan biodiversiteit te stoppen en ecosystemen te
herstellen. Concreet wordt dit in het biodiversiteitscharter als volgt verwoord:
De gemeente blijft initiatieven ten gunste van de boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw stimuleren en
ondersteunen (bestaande kolonies beschermen/uitbreiden), eventueel buurbewoners sensibiliseren en
voorziet een subsidie voor beschermingsmaatregelen conform het GNOP. De Transfo-site biedt ook voor
zwaluwen kansen voor extra maatregelen.
Gemeentebestuur en Natuurpunt engageerden zich voorts om voorrang te geven aan de meest bedreigde en
kwetsbare leefgebieden, dier- en plantensoorten en waarbij een bovenregionale en (inter)nationale
verantwoordelijkheid in het spel is. Hierbij worden de Vlaamse ‘rode lijsten’ en de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn als leidraad gebruikt, evenals de Provinciale Prioritaire Soorten.
Binnen de samenwerking met het provinciale Stadlandschap Leie en Schelde is de huiszwaluw ook een
aandachtsoort.
In de legislatuurovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem en het Stadlandschap Leie en Schelde,
goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 28 september 2020, engageren beide partijen zich onder de
noemer ‘biodiversiteit’ tot het ontwikkelen van activiteiten gericht op het behoud en het herstel van
populaties van doelsoorten: enerzijds laagdrempelige acties gericht op soorten met een minder precaire
status (bijvoorbeeld: paddenoverzetacties, acties rond zwaluwen, acties rond bijen, …), anderzijds een
biodiversiteitswerking

rond

‘moeilijker’

soorten

die

methodologisch

onderbouwd

wordt

met

een

soortactieprogramma.
In de voorbije 40 jaar is het aantal nesten van huiszwaluwen dramatisch teruggelopen. Ook in grootZwevegem is dit het geval. Er zijn nog wel een drietal grotere kolonies (aan de Transfo-site en zowel in
Heestert als in Sint-Denijs op een boerderij) en 2 kleinere kolonies (basisschool Deerlijkstraat en Bekaert
Blokkestraat), maar de meeste andere kolonies zijn nagenoeg verdwenen. De oorzaken zijn velerlei, maar
ook het vernietigen van nesten aan dakgoten omwille van vermeende overlast is er één van. Het is
aangewezen dat ook oudere kolonies of oudere gekende nestplaatsen worden behouden en de kans krijgen
te ontwikkelen. In het vorige seizoen sneuvelden bijvoorbeeld ook in de kolonie huiszwaluwen in Sint-Denijs
een zeer groot aantal door natuurlijke predatie (steenmarter). Mochten ook de resterende kolonies komen te
verdwijnen dan verliest Zwevegem de huiszwaluwen uit het straatbeeld.
De boerenzwaluw is – ondanks zijn vermelding op de rode lijst van bedreigde diersoorten – in onze streek
redelijk vertegenwoordigd. Toch is een ondersteuning voor behoud en uitbreiding van nestgelegenheid op
zijn plaats. De boerenzwaluw is in tegenstelling tot de huiszwaluw geen koloniebroeder, maar broedt eerder
met 3 à 4 nesten tezamen. Het voorzien van kunstnesten en financiële ondersteuning door subsidie is toch
zinvol.
De laatste jaren worden er ook oeverzwaluwen gespot in de omgeving van de industriezone De Pluim. Deze
zwaluwsoort is een pionierssoort die huist in naakte zandtaluds. Het gemeentebestuur wil zich dan ook
engageren om een aangepast beheer te bespreken met de terreinbeheerder Leiedal om de nestgelegenheid
in deze omgeving door een aangepast beheer maximaal te behouden. Een financiële ondersteuning van
nesten voor deze soort is niet aan de orde.
Het gemeentebestuur kan dankzij de samenwerking met het Stadlandschap Leie en Schelde jaarlijks een
aantal kunstnesten voor huiszwaluwen verkrijgen. Het gemeentebestuur engageert zich om jaarlijks een
oproep te lanceren in groot-Zwevegem voor het plaatsen van bijkomende kunstnesten in de omgeving van
bekende nestplaatsen.
Daarnaast krijgen inwoners ook via voorliggend reglement een financiële ondersteuning om hen te
vergoeden voor de inspanningen die nodig zijn om het nest in stand te houden en hun omgeving netjes te
houden.
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Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene rekening

Actie

Budget per jaar

Vanaf 2022

068000

649100

223

1.000,00 euro

BESLUIT
EENPARIG
Enig artikel
Het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding van zwaluwnesten in Zwevegem, in bijlage bij deze
beslissing

gevoegd

(GR20211220_bijlage_2021_51.1)

(GR20211220_bijlage_2021_51.2),

wordt

goedgekeurd.
11. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond met
aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, door de Coöperatieve Vennootschap met
een sociaal oogmerk "Mijn Huis' aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar
nut.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
Burgerlijk wetboek van 4 februari 2020, boek III ‘Goederen’.
Verwijzingsdocumenten
-

Ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand opgemaakt door de heer Timothy Van Belle, Vlaamse
commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties.

-

Opmetingsplan opgemaakt op 29 april 2021 door de heer Bart Degezelle, landmeter-expert te AnzegemVichte.

-

Uittreksel verslag Raad van Bestuur cvba ‘Mijn Huis’ d.d. 30 juni 2020.

-

Plannetje GRB.

-

Plannetje gewestplan.

-

Plannetje met ondergrondse leiding Aquafin.

-

BPA ‘Centrum’ Heestert – bestemmingsplan.

-

BPA ‘Centrum’ Heestert – stedenbouwkundige voorschriften.

-

Uittreksel kadastrale legger.

-

Bodemattest afgeleverd door OVAM op 3 juni 2021.

Motivering
De Coöperatieve Vennootschap met een sociaal oogmerk ‘Mijn Huis’, met maatschappelijke zetel te
Harelbeke, Marktstraat 80, heeft in het jaar 2020 een nazicht gedaan naar de onbebouwde percelen die als
eigendom van de maatschappij geregistreerd staan.
Er werd vastgesteld dat er verschillende percelen openbaar domein zijn, die nog niet werden overgedragen
aan de betrokken gemeente.
Hiervoor werd een overzicht gemaakt van de verschillende percelen per gemeente die nog niet werden
overgedragen met het oog op de inlijving in het openbaar domein, waaruit blijkt dat voor wat de gemeente
Heestert betreft, het perceel kadastraal gekend onder Zwevegem – 4de afdeling Heestert, Sectie B nummer
628 Y, zijnde wegenis, gelegen Nieuwstraat met een kadastrale oppervlakte van 155 m² nog kosteloos dient
overgedragen te worden.
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In zitting van 30 juni 2020 van de raad van bestuur van de cvba ‘Mijn Huis’, werd dan ook beslist om deze
percelen kosteloos over te dragen aan de gemeenten, zodat de eigendomstitels overeenkomen met de
werkelijke toestand.
Het opmetingsplan werd opgemaakt op 29 april 2021 door de heer Bart Degezelle, landmeter-expert te
Anzegem-Vichte, waaruit blijkt dat het over te dragen perceel een oppervlakte heeft van 1a50ca.
Thans ontvingen wij de ontwerpakte inzake kosteloze grondafstand opgemaakt door de heer Timothy Van
Belle, Vlaamse commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties, waarbij de hiernavolgende overeenkomst
werd vastgelegd tussen:
ENERZIJDS
1) De

Coöperatieve

Vennootschap

met

een

sociaal

oogmerk

“MIJN

HUIS”,

met

maatschappelijke zetel te Harelbeke, Marktstraat 80, met BTW-nummer 405.430.603 en
ondernemingsnummer

0405.430.603,

ingeschreven

in

het

register

van

de

burgerlijke

vennootschappen die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen te Kortrijk onder
nummer 12; opgericht bij onderhandse akte van 26 december 1927, gepubliceerd in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1928 onder nummer 636. Hier vertegenwoordigd, conform
art. 16 van de statuten, door de voorzitter en de directeur van de vennootschap :
1. De heer Decavele Piet, voorzitter, wiens mandaat laatst werd verlengd bij beslissing van de
algemene vergadering op 30 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13
september 2017 onder nummer 17130543.
2. De heer Verdru Koen, directeur, daartoe benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van
30 maart 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2010 onder
nummer 10171234,
zijnde “de overdrager”
EN ANDERZIJDS
2) De GEMEENTE ZWEVEGEM, met administratieve zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1,
met ondernemingsnummer 0207.484.582, hier vertegenwoordigd door voornoemde Vlaamse
commissaris, krachtens :
a. Het decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 12 januari 2015), waarbij de bevoegdheid van de Vlaamse commissarissen
werd vastgelegd tot het uitvoeren van bepaalde vermogensrechtelijke verrichtingen in naam en voor
rekening van het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse gemeenschaps- en
gewestinstellingen en bepaalde entiteiten;
b. Het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 2014 houdende de uitvoering van het decreet
van 19 december 2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex (bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 16 januari 2015), houdende machtiging tot aanwijzing van de Vlaamse
commissarissen en tot regeling van de werkwijze van het decreet van 19 december 2014;
c.

Het Ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie van 12 januari
2015, tot aanwijzing van de Vlaamse Commissarissen, vermeld in het decreet van 19 december
2014 houdende de Vlaamse Vastgoedcodex,

zijnde “de verkrijger”
waarbij de overdrager het hierna volgend onroerend goed overdraagt, tegen de opgenomen voorwaarden in
de akte, aan de verkrijger die aanvaardt :
GEMEENTE ZWEVEGEM – VIERDE AFDELING HEESTERT
Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat, gekadastreerd als tuin, sectie B nummer 628Y
P0000, met een totale oppervlakte volgens kadaster van één are vijfenvijftig centiare (1a 55ca) en een
opgemeten oppervlakte van één are vijftig centiare (1a 50ca).
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Zoals dit perceel weergegeven is in blauwe kleur op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Bart
Degezelle, beëdigd landmeter-expert te Anzegem-Vichte op 29 april 2021.
Deze overdracht geschiedt kosteloos zonder beding van prijs of opleg.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder met het oog op de inlijving
van de wegenis in het openbaar domein.
Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk,
uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn.
Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdrager.
Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 3 juni 2021.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond met
aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, kadastraal gekend onder ZWEVEGEM – 4de afdeling
Heestert – Sectie B nummer 628Y P0000, met een opgemeten oppervlakte van één are vijftig centiare (1a
50ca), zoals weergegeven op het opmetingsplan opgemaakt door de heer Bart Degezelle, beëdigd
landmeter-expert te Anzegem-Vichte, opgemaakt door de heer Timothy Van Belle, Vlaamse commissaris bij
de afdeling Vastgoedtransacties, wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard.
Artikel 2
Deze overdracht geschiedt kosteloos zonder beding van prijs of opleg.
Artikel 3
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder met het oog op de inlijving
van de wegenis in het openbaar domein.
Artikel 4
Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de overdrager, zijnde de Coöperatieve Vennootschap met
een sociaal oogmerk ‘MIJN HUIS’.
Artikel 5
De partijen verklaren van oordeel te zijn dat er geen noodzaak bestaat tot het nemen van een ambtshalve
inschrijving bij de overschrijving van deze akte.
Zij ontslaan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij deze dan ook uitdrukkelijk tot
het nemen van een ambtshalve inschrijving bij overschrijving van deze akte.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving
overgemaakt aan de Coöperatieve Vennootschap met een sociaal oogmerk “MIJN HUIS”, T.a.v. de heer
Koen Verdru – Directeur, met maatschappelijke zetel Marktstraat 80 te 8530 Harelbeke, alsook aan de
Vlaamse overheid – Afdeling Vastgoedtransacties – T.a.v. de heer Timothy VAN BELLE – Vlaamse
commissaris, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 10 te 9000 Gent, om na het verstrijken van de termijn
voor schorsing/vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de
akte.
12. Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis met daarin
begrepen uitrustingswerken en groenzone, gelegen in de verkaveling Marcel
Vandewallestraat te Sint-Denijs, aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar
nut.
Bevoegdheid
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Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
-

Burgerlijk wetboek van 4 februari 2020, boek III ‘Goederen’.

-

Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2009 betreffende goedkeuring wegenistracé voor de nieuw aan
te leggen wegenis in de verkaveling Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 september 2009 betreffende afleveren
van de verkavelingsvergunning voor het verkavelen van gronden, gelegen Kooigemstraat/Driesstraat te
Sint-Denijs, aan NV IMBOS.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2018 betreffende goedkeuring
proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 juni 2020 betreffende goedkeuring
proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs.

Verwijzingsdocumenten
-

Ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Notaris Bernard Boes/Katrien Devaere,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, Geassocieerde Notarissen”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20.

-

Opmetingsplan opgemaakt op 16 juli 2021 door Landmeetkantoor Koen Roelandt bvba, LandmeterExpert, te Moorsele.

-

Verkavelingsplan.

-

Plannetje GRB.

-

Plannetje Gewestplan.

-

Plannetje Voetweg.

-

Proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs, opgemaakt op 8 december 2017.

- Proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs, opgemaakt op 28 mei 2020.
-

Uittreksels kadastrale legger.

-

Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 1 juni 2021.

Motivering
De gemeenteraad heeft in zitting van 13 juli 2009 het wegenistracé voor de nieuw aan te leggen wegenis in
de verkaveling Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs, goedgekeurd.
Het

college

van

burgemeester

en

schepenen

heeft

in

zitting

van

23

september

2009

de

verkavelingsvergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden, gelegen Kooigemstraat/Driesstraat te
Sint-Denijs aan de NV IMBOS.
Het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs, werd opgemaakt op 8 december 2017 en goedgekeurd
overeenkomstig het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 22 januari 2018.
Het proces-verbaal van definitieve oplevering van de wegenis- en rioleringswerken in de verkaveling
Kooigemstraat/Driesstraat te Sint-Denijs, werd opgemaakt op 28 mei 2020 en goedgekeurd overeenkomstig
het besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 juni 2020.
Er werd een opmetingsplan opgemaakt op 16 juli 2021 door Landmeetkantoor Koen Roelandt bvba,
Landmeter-Expert te Moorsele, waaruit blijkt dat de over te dragen wegenis een oppervlakte heeft van 1059
m² en het over te dragen perceel groenzone een oppervlakte heeft van 651 m².
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Thans ontvingen wij de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht opgemaakt door Notaris Bernard
Boes/Katrien Devaere, aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, Geassocieerde
Notarissen”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd
vastgelegd tussen:
ENERZIJDS
De heer VELGE Baudouin, geboren te Zwevegem op 22 september 1955, echtgenoot van mevrouw Bosteels
Martine, wonende Eikestraat 98 te 3080 Tervuren,
zijnde “de afstanddoener”
EN
ANDERZIJDS
De gemeente Zwevegem, openbare instelling, met zetel te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 29 bus 1, met
ondernemingsnummer 0207.484.582 en BTW-nummer BE207.484.582, vertegenwoordigd door :
- De heer DESMET Dirk Jules Victor – Voorzitter van de gemeenteraad, wonende te 8550 Zwevegem,
Hinnestraat 19 G
- De heer VANLANGENHOVE Jan Jacobus – Algemeen directeur, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51
zijnde “de verkrijger”
waarbij de afstanddoener de hierna volgende onroerende goederen overdraagt onder de gewone
waarborgen als naar recht, en voor vrij, zuiver en onbelast van schulden, hypothecaire inschrijvingen of
voorrechten, en tegen de opgenomen voorwaarden en de bijzondere voorwaarden in de akte, aan de
verkrijger die aavaardt :
GEMEENTE Zwevegem – zesde afdeling SINT-DENIJS
GOED 1
Een perceel grond, gelegen aan de Driesstraat (thans Marcel Vandewallestraat), zijnde een weg met daarin
begrepen uitrustingswerken, gelegen in een goedgekeurde verkaveling, kadastraal gekend onder sectie C
nummer 1097B P0000, met een oppervlakte van tien are negenenvijftig centiare (10a 59ca), zijnde lot 19
van de verkaveling, zoals dit perceel weergegeven is op het opmetingsplan opgemaakt door
Landmeetkantoor Koen Roelandt bvba, Landmeter-Expert te Moorsele op 16 juli 2021.
GOED 2
Een perceel grond, gelegen aan de Driesstraat (thans Marcel Vandewallestraat), zijnde een stuk grond
(groenzone), gelegen in een goedgekeurde verkaveling, kadastraal gekend onder Sectie C nummer 1097C
P0000, met een oppervlakte van zes are éénenvijftig centiare (6a 51ca), zijnde lot 20 van de verkaveling,
zoals dit perceel weergegeven is op het opmetingsplan opgemaakt door Landmeetkantoor Koen Roelandt
bvba, Landmeter-Expert te Moorsele op 16 juli 2021.
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs, op last voor de verkrijger om in te
staan voor het onderhoud van de wegenis.
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de inlijving in het
openbaar domein van de gemeente Zwevegem.
Bij kosteloze verwerving van onroerende goederen is er geen gedetailleerd schattingsverslag noodzakelijk,
uit reden dat er geen financiële implicaties mee gemoeid zijn.
De kosten van deze akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de afstanddoener (de verkavelaar).
De bodemattesten werden afgeleverd door OVAM op 1 juni 2021.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
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De in bijlage toegevoegde ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel grond, gelegen
Marcel Vandewallestraat te Sint-Denijs, zijnde een weg met daarin begrepen uitrustingswerken, kadastraal
gekend onder sectie C nummer 1097B P0000, met een oppervlakte van tien are negenenvijftig centiare (10a
59ca), zijnde lot 19 van de verkaveling, alsook een perceel grond, gelegen Marcel Vandewallestraat te SintDenijs, zijnde een stuk grond (groenzone), kadastraal gekend onder Sectie C nummer 1097C P0000, met
een oppervlakte van zes are éénenvijftig centiare (6a 51ca), zijnde lot 20 van de verkaveling, zoals deze
percelen weergegeven zijn op het opmetingsplan opgemaakt door Landmeetkantoor Koen Roelandt bvba,
Landmeter-Expert te Moorsele op 16 juli 2021, opgemaakt door Notaris Bernard Boes / Katrien Devaere,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te
Kortrijk, wordt goedgekeurd en de kosteloze grondoverdracht wordt aanvaard.
Artikel 2
De overdracht wordt toegestaan en aanvaard zonder beding van prijs, op last voor de verkrijger om in te
staan voor het onderhoud van de wegenis.
Artikel 3
De overdracht geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de inlijving in het
openbaar domein van de gemeente Zwevegem.
Artikel 4
De kosten van deze akte en van haar uitvoering zijn ten laste van de afstanddoener (de verkavelaar).
Artikel 5
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen tot het nemen
van een ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van deze akte.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt ter kennisgeving
overgemaakt aan de heer VELGE Baudouin, wonende Eikestraat 98 te 3080 Tervuren, alsook aan Notaris
Bernard Boes / Katrien Devaere, aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE,
Geassocieerde Notarissen”, met zetel Rijselsestraat 20 te 8500 Kortrijk, om na het verstrijken van de termijn
voor schorsing/vernietiging door de toezichthoudende overheid dan over te gaan tot het verlijden van de
akte.
13. Goedkeuring dading tot vrijwaring van de buurtweg n. 164, Saint-Cornil.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 juni 2021 houdende beslissing over te gaan
tot bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring van de buurtweg 164: last tot herstel onder dwangsom.
- Besluit van de gemeenteraad 28 juni 2021 houdende verzoekschrift aan de gemeenteraad tot
herwaardering en vrijwaring van een gemeenteweg: gemeenteweg SD164, sentier Saint-Cornil.
Verwijzingsdocumenten
- Voorstel van dading. (GR20211220_bijlage_2021_52) (GR20211220_bijlage_2021_52.1)
- Akkoord van de heer en mevrouw Verrue-Depraetere van 27 november 2021.
Situering
Op 15 juni 2021 besliste het college van burgemeester over te gaan tot maatregelen ter vrijwaring van de
voetweg nr. 164, palend aan akkerland van de heer en mevrouw Verrue-Depraetere. Naar aanleiding van
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voormelde beslissing werd door raadsman van de heer en mevrouw Verrue-Depraetere een voorstel tot
minnelijke schikking geformuleerd. Dit voorstel bood opening tot verdere onderhandelingen met de heer en
mevrouw Verrue-Depraetere.
Op 31 mei 2021 ontvingen wij eveneens een verzoekschrift van enkele leden van Trage Wegen Natuurpunt
Zwevegem, conform artikel 35 van het decreet gemeentewegen, tot vrijwaring van diezelfde voetweg.
Gezien het college echter reeds op 15 juni het nodige initiatief nam tot vrijwaring, werd dit verzoek in zitting
van 28 juni 2021 van de gemeenteraad zonder voorwerp verklaard.
Motivering
Als gevolg van constructieve onderhandelingen met de heer en mevrouw Verrue-Depraetere, werd hen op
23 november 2021 een voorstel van dading bezorgd. Op 27 november 2021 ontvingen wij het akkoord van
betrokkenen met dit voorstel van dading.
Deze dading werd uitdrukkelijk voorgelegd onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de
gemeenteraad.
Na goedkeuring door de gemeenteraad, kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot
intrekking van de beslissing van 15 juni 2021 om over te gaan tot bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring
van de buurtweg 164.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1:
De

gemeenteraad

keurt

het

voorstel

van

dading

(GR20211220_bijlage_2021_52)

(GR20211220_bijlage_2021_52.1), zoals aanvaard door de heer en mevrouw Verrue-Depraetere, goed.
Artikel 2:
De gemeenteraad geeft het college van burgemeester en schepenen opdracht de beslissing van 15 juni 2021
houdende beslissing over te gaan tot bestuurlijke maatregelen ter vrijwaring van de buurtweg 164, in te
trekken, gezien deze zonder voorwerp geworden is.
Artikel 3:
Uittreksel van deze beslissing wordt overgemaakt aan de heer en mevrouw Verrue-Depraetere, Molenstraat
8, 8551 Heestert.
14. Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en
Verkeer en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een fietspadverbinding tussen
de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechstmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
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- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Verwijzingsdocumenten
- Overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Zwevegem
betreffende de aanleg van een fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).
(GR20211220_bijlage_2021_53)
- Plan ontworpen toestand fietspadverbinding.
- Bijkomende plannen.
Motivering
Overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en gemeente
Zwevegem met als doel de verbintenissen vast te leggen betreffende de aanleg en het beheer van een
fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en het fietspad langs de Kanaalweg (N391) te
Zwevegem. Deze werken worden uitgevoerd op domein in beheer van de Vlaamse Waterweg, conform het
plan in bijlage. AWV is aanbestedende overheid en de ontwerper. De kosten voor het uitvoeringsdossier
worden volledig gedragen door AWV. De gemeente Zwevegem zal het stuk fietspadverbinding na de aanleg
in beheer nemen en onderhouden.
Door het ondertekenen van de overeenkomst wordt goedkeuring verleend voor de uitvoering van de werken.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst (GR20211220_bijlage_2021_53) tussen de Vlaamse
Waterweg, het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een
fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).
Artikel 2
De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer worden in kennis gesteld van dit besluit.
15. Goedkeuring nieuwe werking betreffende de keuring van de privéwaterafvoer met
herbevestiging van de samenwerking met de Watergroep.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de Vlaamse regering van 8 april 2011 betreffende bepalingen van rechten en plichten van de
exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van
water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting [de nietaangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet
aangesloten

zijn

of

worden

op

het

openbaar

waterdistributienetwerk,]

en

het

algemeen

waterverkoopreglement, artikelen 8 tot en met 12/1.
- Het ministerieel besluit van 20 april 2021 betreffende de rapportering over de toepassing van de
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en
plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot
de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de
niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet
aangesloten

zijn

of

worden

op

het

openbaar

waterdistributienetwerk,

en

het

algemeen

waterverkoopreglement.
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Verwijzingsdocumenten
- Algemeen waterverkoopreglement (AWVR).
- Nieuwe bepalingen omtrent keuringen in het Algemeen Waterverkoopreglement (AWVR).
- Schrijven De Watergroep betreffende de herbevestiging.
- Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Aquaflanders naar gemeentebestuur
Zwevegem.
Motivering
De gemeente Zwevegem beheert zelf haar riolen en is verantwoordelijk voor de organisatie van de keuring
van de privéwaterafvoer. Sinds 2011 verzorgt De Watergroep de opvolging van de keuring van de
privéwaterafvoer in Zwevegem. De Watergroep neemt op verschillende tijdstippen per brief contact op met
de klant/titularis, de klant vraagt de keuring aan bij De Watergroep en het attest wordt afgeleverd aan De
Watergroep. De Watergroep rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Voor deze
keuringen werkt De Watergroep samen met 2 keuringsinstellingen: Aquaflanders en Vlario. Op 1 januari
2021 wijzigde die wetgeving. Er werd onder meer een traject van aanmaningen toegevoegd. Wie niet in
orde is met zijn keuringsattest, ontvangt van De Watergroep twee aanmaningen waarvan de laatste
betalend is. Dit aanmaningstraject maakt deel uit van de opvolging van de keuring privéwaterafvoer binnen
de gemeente.
De gemeente wil, binnen de laatst aangepaste wetgeving, de taken inzake keuring van de privéwaterafvoer
toewijzen aan de samenwerkingsverbanden met derden die voldoen aan de bepalingen van het Ministerieel
besluit van 20 april 2021, conform de daartoe voorziene wettelijke mogelijkheden. Hierdoor is een jaarlijkse
herbevestiging van de samenwerking tussen gemeente Zwevegem en De Watergroep noodzakelijk.
Financiële gevolgen
De aanvrager staat in voor alle kosten van de keuring in opdracht van De Watergroep.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de opdracht tot opvolging en kwaliteitsborging van het
keuringsproces en tot digitale archivering van de vaststellingen van de keurders inzake de privéwaterafvoer
aan de samenwerkingsverbanden met derden die voldoen aan het Ministerieel besluit keuring. De keuring
van de privéwaterafvoer in Zwevegem moet gebeuren door keurders die opgevolgd worden door de
keuringsinstellingen.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord met de jaarlijkse herbevestiging van de samenwerking tussen gemeente
Zwevegem en De Watergroep.
Artikel 3
De Watergroep, Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel, wordt in kennis gesteld van dit besluit.
16. Goedkeuring takenpakket Riopact 2022 in het kader van de overeenkomst voor de
uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
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- Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2006 betreffende goedkeuring van de overeenkomst tussen
de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de gemeente Zwevegem, betreffende de
sanering van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water.
- Besluit van de gemeenteraad van 17 december 2007 betreffende goedkeuring van de aanpassing van
bijlage 1 van bovenvermelde overeenkomst conform art. 6 bis § 3 van het decreet van 24 mei 2002
betreffende water voor menselijke aanwending.
- Besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2008 betreffende goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Zwevegem betreffende de uitbouw, het onderhoud
en het beheer van het gemeentelijke rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem, met als bijlage de
mogelijke takenlijst met voorwaarden en prijsvorming die per dienstjaar ter goedkeuring aan de
gemeenteraad zal voorgelegd worden.
- Besluit van de gemeenteraad van 23 maart 2009 betreffende vaststelling gemeentelijk subsidiereglement
voor afkoppeling en scheiding van hemelwater en huishoudelijk afvalwater op privaat domein.
- Besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011 betreffende goedkeuring aanpassing van bijlage 1
van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en de VMW, overeenkomstig art. 6 bis § 3 van het
decreet van 24 mei 2002 betreffende water voor menselijke aanwending.
Verwijzingsdocumenten
- Riopact takenpakket 2022. (GR20211220_bijlage_2021_54)
- Toelichting Rosi (= Return On Sewage Investment)
Adviezen, machtigingen, akkoorden, …
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Het Riopact takenpakket 2022 wordt aan de gemeenteraad voorgelegd conform bijlage bij besluit.
Het eerste deel van dit takenpakket bevat diverse onderdelen m.b.t. studies en adviezen, beheer
infrastructuur en beleidsondersteuning.
Het grootste verschil voor 2022 is het voorzien van het platform Rosi (= Return On Sewage Investment)
voor assetmanagement en het voldoen aan de minimum voorwaarden, opgelegd door de Vlaamse overheid.
Vanuit Vlaanderen wordt namelijk de verplichting opgelegd om tegen 2027 de status van het rioleringsstelsel
in kaart te brengen. De opmaak en het beheer worden gedelegeerd naar Aquafin.
Het

tweede

deel

van

dit

takenpakket

beschrijft

het

projectmanagement,

werftoezicht,

afkoppelingsdeskundigen, studiebureau’s en project gerelateerde kosten van gemeentelijke investeringen in
de Blokkestraat, Transfosite, Blokellestraat, Kortrijkstraat, afkoppeling knelpunten Otegem, collector
Zwevegemstraat en sanering lozingspunten Rijtgracht Moen inclusief afkoppeling Verzetslaan. De reële
prestaties van het voorgestelde takenpakket zullen maandelijks aangerekend worden tegen de vermelde
uurtarieven. De coördinatie en realisatie van het investerings- en onderhoudsprogramma zullen pas
aangewend worden op basis van de op dat moment effectief geleverde prestaties en dus niet alleen in
dienstjaar 2022, maar gespreid over de volledige uitvoeringsperiode van de investeringswerken. De
kostprijs/ramingen van de diverse onderdelen zijn indicatief aangegeven. De financiële planning werd
opgemaakt op basis van de op dit ogenblik beschikbare informatie en dient verder verfijnd te worden na
gedetailleerd overleg met de diverse instanties.
Tot slot zijn ook de coördinatie, het plaatsen en in dienst stellen van IBA’s opgenomen in dit pakket, aan te
wenden via een ander investeringsproject met actie. De te ontvangen subsidies van VMM voor het plaatsen
en in dienst stellen van IBA’s zijn reeds ingediend via het AWIS platform en zijn in behandeling.
Financiële gevolgen
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Overzicht
Budgetjaar

Investeringsproject

Beleidsitem

Algemene
rekening

Actie

2022

IP031000-6

031000

227007

-

2022

IP031000-7

031000

227007

AC 815

2022

IP031000-7

031000

150000

AC 815

Beschikbaar krediet
160.000 euro
(takenpakket)
280.000 euro
(IBA’s)
140.000 euro
(subsidies VMM)

Detail
Firma

Offerte

Riopact (Aquafin en De Watergroep)

Zie detail takenpakket

BESLUIT
23 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt,
Eddy Defoor, Sofie Vermeulen)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
Het Riopact takenpakket 2022, zoals in bijlage bij de beslissing gevoegd (GR20211220_bijlage_2021_54),
wordt goedgekeurd in kader van de overeenkomst voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk
rioleringsstelsel van de gemeente Zwevegem.
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutels IP 031000-6 – BI 031000 – AR 227007 en
IP 031000-7 – BI 031000 – AR 227007 – AC 815 van het budget 2022, aan te wenden via
ondernemingsnummer 0224.771.467.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen zal belast worden met de uitvoering van dit besluit.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan Aquafin en de Watergroep.
17. Goedkeuring arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 40 en 41.
Juridische grond
- De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet van 18
december 2002.
- Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 15.
- De wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, artikel 12quater tot en met 12 septies.
- Het Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
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- Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2015 betreffende “Goedkeuring arbeidsreglement voor het
personeel van het gemeentelijk basisonderwijs”.
Verwijzingsdocumenten
- Het arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 13 juli 2015.
- Ontwerp van arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs met de
aangebrachte wijzigingen.
- Ontwerp van arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs – gecoördineerde
tekst. (GR20211220_bijlage_2021_55)
Motivering
Het is nodig dat alle personeel dat onder gezag arbeid verricht in het gemeentelijk basisonderwijs
geïnformeerd wordt over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Het decreet rechtspositie laat voldoende ruimte om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond
rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk basisonderwijs wordt goedgekeurd, waarvan
de tekst als bijlage bij dit besluit is gevoegd (GR20211220_bijlage_2021_55).
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de betrokken personeelsleden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit wordt ter kennisgeving bezorgd aan de inspectie van de sociale wetten.
18. Goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke
kunstacademie.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 40 en 41.
Juridische grond
- De wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, zoals gewijzigd bij de wet van 18
december 2002.
- Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, artikel 15.
- De wet van 19 december 1974 tot regeling van de relaties tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel, artikel 12quater tot en met 12 septies.
- Het Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
- Besluit van de gemeenteraad van 28 februari 2021 betreffende “Goedkeuring van het arbeidsreglement
voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie”.
Verwijzingsdocumenten
- Het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 28 februari 2011.
- Ontwerp van arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie met wijzigingen.
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- Ontwerp van arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie – gecoördineerde
tekst. (GR20211220_bijlage_2021_56)
Motivering
Het is nodig dat alle personeel dat onder gezag arbeid verricht in het gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs
geïnformeerd wordt over de voorwaarden die op hun arbeidsverhouding van toepassing zijn.
Het decreet rechtspositie laat voldoende ruimte om lokaal en autonoom concrete afspraken te maken rond
rechten en plichten van het personeel en het schoolbestuur.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het arbeidsreglement voor het personeel van de gemeentelijke kunstacademie wordt goedgekeurd, waarvan
de tekst als bijlage bij dit besluit is gevoegd (GR20211220_bijlage_2021_56).
Artikel 2
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de betrokken personeelsleden.
Artikel 3
Een afschrift van dit besluit ter kennisgeving te bezorgen aan de inspectie van de sociale wetten.
19. Goedkeuring notulen voorgaande zitting gemeenteraad.
De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
*

Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.
De zitting wordt gesloten om 21.49 uur.

Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur

De voorzitter

Jan Vanlangenhove

Dirk Desmet
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Handtekening(en)
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