NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 NOVEMBER 2021
Aanwezig:
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Dirk Desmet, voorzitter;
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Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne,
Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur;

Verontschuldigd:

Brigitte Desmet, Geert Delaey, raadsleden;

Afwezig:

Raf Deprez, schepen, afwezig voor agendapunten 16 en 17;
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De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur.

1.

Kennisname diverse verslagen.

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende verslagen:
-

Verslag van de Minaraad, d.d. 13 oktober 2021.

-

Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed, d.d. 4 oktober 2021.

-

Verslag van Groen en Bebloeming + bijlagen adviezen, d.d. 12 oktober 2021.

-

Halfjaarlijks syntheseverslag 2021 van Gaselwest.

2.

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

Bevoegdheid
-

Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.

-

Nieuwe gemeentewet, artikel 134 §1.

Juridische grond
-

Grondwet, artikelen 159, 162 en 190.

-

Nieuwe gemeentewet 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1, en 135 §2.
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-

Besluit van de burgemeester genomen op 19 oktober 2021, tot tijdelijk sluiten van de vrije basisschool
Otegem en tot het tijdelijk verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12
jaar.

-

Besluit van de burgemeester genomen op 26 oktober 2021, tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de
vrije basisschool Otegem en tot verlenging van het tijdelijk verbieden van deelname aan
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Verwijzingsdocumenten
-

Verslag van het follow-up overleg van dinsdag 26 oktober 2021 met de directie van de vrije basisschool,
de

schepen

van

onderwijs,

de

gemeentelijke

verantwoordelijke

preventie,

het

CLB

en

de

verantwoordelijke arts, met daarin opgenomen advies van CLB de Weimeersen.
-

Advies van de medische SPOC (single point of contact) van 26 oktober 2021

-

Verslag van het crisisoverleg van 26 oktober 2021.

-

Besluit van de burgemeester genomen op 26 oktober 2021, tot verlenging van de tijdelijke sluiting van de
vrije basisschool Otegem en tot verlenging van het tijdelijk verbieden van deelname aan
vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Situering
Op 26 oktober 2021 besloot de burgemeester de maatregelen zoals bij burgemeestersbesluit genomen op 19
oktober als volgt te verlengen:
1. De inrichtende macht van de vrije basisschool Otegem te verplichten alle klassikale lessen op te schorten
vanaf donderdag 28 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021.
2. Elke activiteit te verbieden in en op het integrale schooldomein vanaf 28 oktober 2021 tot en met 29
oktober 2021 met als enige mogelijke uitzondering het voorzien van noodopvang.
3. De inrichtende macht op te leggen al het mogelijke te doen om de noodopvang zo snel mogelijk weer te
voorzien, volgens opgelegde modaliteiten:
1) Gebruik van de noodopvang wordt afgeraden.
2) De noodopvang is er enkel voor leerlingen waarvan (desgevallend beide) ouder(s) en/of voogd(en)
beschikken over attestering van de werkgever dat hun aanwezigheid op de werkvloer noodzakelijk is.
3) Leerlingen kunnen enkel terecht in de noodopvang wanneer zij zich vooraf inschrijven voor volledige
dagen en voor de volledige periode van 28 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021.
4) Leerlingen dienen vooraf ingeschreven te zijn: deelname na 28 oktober 2021 is niet mogelijk.
5) Tijdens de noodopvang dienen alle aanwezigen op het schooldomein een mondmasker te dragen, de
afstandsregels te respecteren, voldoende te verluchten, handen te wassen, en algeheel waakzaam te
zijn.
4. Alle kinderen die leerling zijn van vrije basisschool Otegem, én jonger zijn dan 12 jaar, te verplichten hun
contacten verder te beperken tot het strikte minimum vanaf donderdag 28 oktober 2021, tot en met 29
oktober 2021. Zij mogen in die periode niet deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten.
Motivering
Rekening houdend met diverse factoren was onmiddellijk ingrijpen door de burgemeester noodzakelijk:
-

Op maandag 25 oktober 2021 werd besmetting vastgesteld van 2 kinderen die deelnamen aan de
noodopvang.

-

Als gevolg daarvan werd de noodopvang een cluster die de testcyclus dient te doorlopen.

-

Het volledig leerkrachtenkorps behoorde tot die cluster.

-

De testresultaten lieten langer op zich wachten dan gewoonlijk, gezien de laboratoria overbevraagd zijn.
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-

Dit leidde, zoals bevestigd in verslag door het CLB, tot een situatie van overmacht, dat er gezien de
testcyclus, en quarantaine in afwachting van negatieve testen niet voldoende personeel voorhanden is
om alle klassen te kunnen openen in de loop van deze week.

-

De medische SPOC adviseerde op haar beurt de buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen van VBS
Otegem nog 2 dagen langer te staken, zodat de eerste resultaten van de cluster noodopvang zeker
allemaal gekend waren.

Conform artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet, dient de gemeenteraad kennis te nemen van het
besluit van de burgemeester, en dit te bekrachtigen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2021 houdende
verlenging van de tijdelijke sluiting van de vrije basisschool Otegem en tot verlenging van het tijdelijk
verbieden van deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar.
Artikel 2
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2021 houdende verlenging
van de tijdelijke sluiting van de vrije basisschool Otegem en tot verlenging van het tijdelijk verbieden van
deelname aan vrijetijdsactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar.
3.

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

Bevoegdheid
-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2, §2, 2e lid.

-

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
artikel 48.

Juridische grond
-

Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten,
artikelen 45 – 49.

-

Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende
erediensten.

-

Ministerieel besluit van 27 november 2006 tot vaststelling van de modellen van de boekhouding van de
besturen van de eredienst en ter uitvoering van artikel 46 van het besluit van de Vlaamse Regering van
13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de
eredienst en van de centrale besturen van de eredienst.

Verwijzingsdocumenten
Budgetten 2022. (Bijlage)
Motivering
Het besluit van de Vlaamse regering bevat een gefaseerde inwerkingtreding.
De nieuwe regeling ging in vanaf het dienstjaar 2008, te beginnen met het meerjarenplan 2008-2013 en het
budget 2008, met als vervolg hierop de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014, en
het meerjarenplan 2020-2025 en het budget 2020.
Artikel 41 van het eredienstendecreet vermeldt dat binnen zes maanden na de installatie van de
gemeenteraad na de gehele vernieuwing van deze raad, de kerkraad een meerjarenplan vaststelt dat de
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financiële afspraken tussen de kerkfabriek en de gemeente bevat voor de periode van zes jaar, die telkens
ingaat het tweede jaar van de gemeentelijke legislatuur.
De meerjarenplannen en de wijzigingen zijn onderworpen aan het advies van het erkend organisme en aan
de goedkeuring van de gemeenteraad.
De gemeenteraad dient zich uit te spreken over de goedkeuring binnen een termijn van honderd dagen die
ingaat op de dag na het inkomen van het advies van het erkend representatief orgaan bij de gemeentelijke
overheid en dient zijn besluit te versturen uiterlijk de laatste dag van deze termijn aan de
provinciegouverneur, het centraal kerkbestuur, de kerkbesturen in kwestie en het erkend representatief
orgaan.
Op 26 november 2007 werden de voor het eerst opgemaakte gecoördineerde meerjarenplannen 2008-2013
voor alle kerkfabrieken goedgekeurd.
Op 28 oktober 2013 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2014-2019 voor alle kerkfabrieken
goedgekeurd.
Op 28 oktober 2019 werden de gecoördineerde meerjarenplannen 2020-2025 voor alle kerkfabrieken
goedgekeurd.
Op 22 september 2021 was er overleg tussen de gemeente en het centraal kerkbestuur van Zwevegem,
waarbij de opmaak meerjarenplanning naar aanleiding van opmaak budgetten 2022 uitvoerig werd
besproken en geduid.
De gecoördineerde budgetten 2022 werden op 17 oktober 2021 ingediend door het centraal kerkbestuur van
Zwevegem bij de bisschop van Brugge.
Het gunstig advies van de bisschop bij de gecoördineerde budgetten 2022 van de kerkfabrieken van de
parochies die ressorteren onder het centraal kerkbestuur van Zwevegem werd overgemaakt aan het
gemeentebestuur en de kerkbesturen op 18 oktober 2021.
De budgetten 2022 werden op 22 oktober 2021 ingediend door het centraal kerkbestuur van Zwevegem bij
het gemeentebestuur.
De budgetten 2022 van onderstaand vermelde kerkbesturen werden onderzocht.
Het nazicht geeft niet direct aanleiding tot opmerkingen welke een goedkeuring van de budgetten 2022
verhinderen, overeenkomstig artikel 48.
De budgetten 2022 wijzigen de eerder opgemaakte meerjarenplannen 2020-2025.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

AR

BI

Raming

2022

649050

079000

193.907,19 euro

2021

664300

079000

0,00 euro

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, Isabelle
Dewitte, Nele Vroman, Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie
Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Enig artikel
De budgetten 2022 (Bijlage) van alle kerkfabrieken ressorterend onder het centraal kerkbestuur van
Zwevegem worden goedgekeurd, zijnde:
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Kerkfabriek

Exploitatietoelage

Sint-Amandus

Investeringstoelage

67.959,82

0,00

18.843,11

0,00

21.644,75

0,00

16.852,14

0,00

34.875,59

0,00

33.731.,78

0,00

193.907,19

0,00

Zwevegem
St.Maria-Bernarda
Zwevegem-Knokke
OLV. Hemelvaart
Heestert
Sint-Eligius
Moen
St.Amand en St.Anna
Otegem
St.Dionysius en St.Genesius
Sint-Denijs

TOTAAL budgetten 2022

4.

Goedkeuring budget 2022 vzw Transfo Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
Wetboek vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019.
Verwijzingsdocumenten
-

Budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2022.
Verslag raad van bestuur vzw Transfo van 27 oktober 2021 en algemene vergadering vzw Transfo van 18
november 2021.

Motivering
Het budget van vzw Transfo Zwevegem voor het dienstjaar 2022 werd door de raad van bestuur van de vzw
vastgesteld op 27 oktober 2021 en door de algemene vergadering aangenomen op 18 november 2021.
BESLUIT
EENPARIG
Enig artikel
Het budget 2022 van vzw Transfo Zwevegem wordt goedgekeurd met volgende cijfers:
Totaal opbrengsten

Totaal kosten

Geraamd resultaat

170.000,00 euro

170.000,00 euro

0,00 euro

5.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 41, 21°.
Juridische grond
-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
de provinciale besturen.
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-

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

-

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

-

Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende goedkeuring aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) AGB Zwevegem.

-

Besluit van de raad van bestuur AGB Zwevegem van 22 november 2021 betreffende vaststelling
aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem. (Bijlage)
Situering
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem werd toegelicht in de
vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën en
intergemeentelijke samenwerking) op maandag 15 november 2021. Het ontwerp van aanpassing van het
meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de leden
van de gemeenteraad bezorgd.
Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het
meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde
van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem voldoet aan de
vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
-

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

De kerncijfers van het meerjarenplan AGB Zwevegem:
Budgettair resultaat
I. Exploitatiesaldo
II. Investeringssaldo
III. Saldo exploitatie en

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

41.911,51

37.792,57

37.585,94

37.228,31

37.860,42

37.481,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.911,51

37.792,57

37.585,94

37.228,31

37.860,42

37.481,94

-36.619,73

28.380,27

-36.619,73

-36.619,73

-36.619,73

-36.619,73

5.291,78

66.172,84

966,21

608,58

1.240,69

862,21

-71.088,90

-65.797,12

375,72

1.341,93

1.950,51

3.191,20

investeringen
IV. Financieringssaldo
V. Budgettair resultaat van het
boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettair
resultaat vorig boekjaar
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VII. Gecumuleerd budgettair

-65.797,12

375,72

1.341,93

1.950,51

3.191,20

4.053,41

resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-65.797,12

375,72

1.341,93

1.950,51

3.191,20

4.053,41

resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

41.911,51

37.792,57

37.585,94

37.228,31

37.860,42

37.481,94

II. Netto periodieke aflossingen

36.619,73

36.619,73

36.619,73

36.619,73

36.619,73

36.619,73

III. Autofinancieringsmarge

5.291,78

1.172,84

966,21

608,58

1.240,69

862,21

Gecorrigeerde

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

autofinancieringsmarge
I. Autofinancieringsmarge
II. Correctie op de periodieke

5.291,78

1.172,84

966,21

608,58

1.240,69

862,21

-227.042,26

-224.112,68

-226.383,10

-223.453,52

-220.523,94

-217.594,37

-221.750,48

-222.939,84

-225.416,89

-222.844,94

-219.283,25

-216.732,16

aflossingen
III. Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

Overeenkomstig artikel 242 van het decreet lokaal bestuur moet het meerjarenplan van een autonoom
gemeentebedrijf ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) AGB Zwevegem wordt goedgekeurd.
(Bijlage)
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de webtoepassing van
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.
6.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 41, 3°.
Juridische grond
-

Decreet van lokaal bestuur van 22 december 2017.

-

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
de provinciale besturen. - Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de
beleids- en beheerscyclus.

-

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

-

Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende vaststelling aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik gemeente.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem. (Bijlage)
Situering
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De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd
toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën
en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 15 november 2021. Het ontwerp van aanpassing van het
meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de
leden van de gemeenteraad bezorgd.
Motivering
Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het
meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde
van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan
de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
-

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

-

De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is
groter dan of gelijk aan 0.

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:
Budgettair resultaat

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

9.390.755,79

4.590.900,86

4.443.618,12

5.010.985,72

5.076.165,27

5.042.102,18

-4.111.010,46

-12.114.779,54

-9.474.617,64

-11.323.915,57

-7.874.098,24

-7.029.454,85

5.279.745,33

-7.523.878,68

-5.030.999,52

-6.312.929,85

-2.797.932,97

-1.987.352,67

-2.217.971,04

-340.296,08

5.034.154,64

6.346.896,57

2.770.561,32

2.018.878,07

3.061.774,29

-7.864.174,76

3.155,12

33.966,72

-27.371,65

31.525,40

4.809.506,87

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

48.381,99

II. Investeringssaldo
III. Saldo exploitatie en
investeringen
IV. Financieringssaldo
V. Budgettair resultaat van
het boekjaar
VI. Gecumuleerd
budgettair resultaat vorig
boekjaar
VII. Gecumuleerd
budgettair resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

48.381,99

resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020

III. Autofinancieringsmarge

5.456.265,08

Gecorrigeerde

Rek 2020

Mjp 2021
641.853,40

Mjp 2021

Mjp 2022
247.071,69

Mjp 2022

Mjp 2023
605.343,81

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

272.467,15

Mjp 2024

165.120,57

Mjp 2025

autofinancieringsmarge
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III. Gecorrigeerde

6.364.927,31

1.693.304,34

1.498.630,29

1.675.512,80

1.246.444,35

954.446,11

autofinancieringsmarge

BESLUIT
16 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, Isabelle
Dewitte, Nele Vroman)
6 STEMMEN TEGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie
Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem wordt
vastgesteld voor het luik gemeente Zwevegem. (Bijlage)
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.
7.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, art. 41, 3°.
Juridische grond
-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

-

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en
de provinciale besturen.

-

Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de
beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus.

-

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen
2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleid- en beheerscyclus.

-

Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende vaststelling aanpassing van het
meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW Zwevegem.

-

Besluit van de OCMW-raad van 22 november 2021 betreffende vaststelling aanpassing van het
meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem - luik OCMW Zwevegem.

Verwijzingsdocumenten
Aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem. (Bijlage)
Situering
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd
toegelicht in de vergadering van commissie I (politie, brandweer, personeel, organisatie, economie, financiën
en intergemeentelijke samenwerking) op maandag 15 november 2021. Het ontwerp van aanpassing van het
meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem werd 14 dagen voor de zitting aan de
leden van de gemeenteraad bezorgd.
In zitting van de OCMW-raad van 22 november 2021 heeft de raad voor maatschappelijk welzijn hun deel
van het beleidsrapport aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur
Zwevegem vastgesteld.
Motivering

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 36 blz op code.esignflow.be met code 2317-6584-5046-8279

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan
vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.
Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het
einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. In de strategische nota van het
meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren
beleid geïntegreerd weergegeven. In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling
van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële
evenwicht wordt gehandhaafd. De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de
verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken
een beslissing te kunnen nemen.
Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elke geval de kredieten voor het
volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende
boekjaar worden aangepast. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen
vastgestelde jaarrekeningen verwerkt. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een
aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem voldoet aan
de vereisten in het kader van het financieel evenwicht:
-

Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul.

-

De geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is
groter dan of gelijk aan 0.

De kerncijfers van het meerjarenplan lokaal bestuur Zwevegem:
Budgettair resultaat

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

Mjp 2025

I. Exploitatiesaldo

9.390.755,79

4.590.900,86

4.443.618,12

5.010.985,72

5.076.165,27

5.042.102,18

-4.111.010,46

-12.114.779,54

-9.474.617,64

-11.323.915,57

-7.874.098,24

-7.029.454,85

5.279.745,33

-7.523.878,68

-5.030.999,52

-6.312.929,85

-2.797.932,97

-1.987.352,67

-2.217.971,04

-340.296,08

5.034.154,64

6.346.896,57

2.770.561,32

2.018.878,07

3.061.774,29

-7.864.174,76

3.155,12

33.966,72

-27.371,65

31.525,40

4.809.506,87

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

48.381,99

II. Investeringssaldo
III. Saldo exploitatie en
investeringen
IV. Financieringssaldo
V. Budgettair resultaat van
het boekjaar
VI. Gecumuleerd
budgettair resultaat vorig
boekjaar
VII. Gecumuleerd
budgettair resultaat
VIII. Onbeschikbare gelden
IX. Beschikbaar budgettair

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.871.281,16

7.106,40

10.261,52

44.228,24

16.856,59

48.381,99

resultaat
Autofinancieringsmarge

Rek 2020

III. Autofinancieringsmarge

5.456.265,08

Mjp 2021

Gecorrigeerde

Rek 2020

Mjp 2021

Mjp 2022

Mjp 2023

Mjp 2024

6.364.927,31

1.693.304,34

1.498.630,29

1.675.512,80

1.246.444,35

641.853,40

Mjp 2022
247.071,69

Mjp 2023
605.343,81

Mjp 2024

Mjp 2025

272.467,15

165.120,57

Mjp 2025

autofinancieringsmarge
III. Gecorrigeerde
autofinancieringsmarge

BESLUIT
19 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, Isabelle
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954.446,11

Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
6 STEMMEN TEGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie
Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
De aanpassing van het meerjarenplan 2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem (Bijlage)
wordt goedgekeurd voor het luik OCMW Zwevegem, bijgevolg wordt de aanpassing van het meerjarenplan
2021-2025 (boekjaar 2021-1) lokaal bestuur Zwevegem in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
Artikel 2
Deze beslissing en de inhoud ervan wordt bekendgemaakt door de burgemeester via de web toepassing van
de gemeente overeenkomstig artikel 286 §1 3° van het decreet lokaal bestuur.
8.

Goedkeuring werkingssubsidie corona 2021 AGB Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23°.
Motivering
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Zwevegem wordt gekwalificeerd als BTW belastingplichtige met recht op
BTW aftrek in de zin van artikel 4, § 1, WBTW onder de strikte voorwaarde van winstuitkering. Dat betekent
dat de globale werking van het AGB winstgevend hoort te zijn, en daarenboven effectief winst moet
(kunnen) worden uitgekeerd. Het louter vermelden van deze intentie en het winstoogmerk in de statuten is
dus NIET voldoende. Omdat de tarieven aangerekend door AGB Zwevegem onvoldoende zijn om alle kosten
te dekken (en dus winst te genereren), komt de gemeente tussen met een prijssubsidie.
Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting door corona geen omzet was, was er ook geen
prijssubsidie terwijl de vaste kosten (verzekeringen, afschrijvingen, onderhoud gebouw,…) gewoon
verderlopen. Ook na het hernemen van de activiteiten zal de omzet (en dus ook de prijssubsidie) wellicht
NIET het niveau halen dat nodig is om winst te genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de
sluiting te neutraliseren.
De nieuwe circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 stelt dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1
oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf
(AGB). Eerder was dat al beslist voor de eerste 2 kwartalen van 2021, maar de referentieperiode werd dus in
juni (zoals verwacht) verlengd met een kwartaal. De vereiste uit de vorige circulaire (circulaire 2021/C/8 van
5 februari 2021) dat AGB’s vanaf 1 juli opnieuw winst dienen te maken werd dan toch niet haalbaar geacht
door de fiscus. Met de nieuwe circulaire verwacht de fiscus dus dat de AGB’s vanaf 1 oktober 2021 wel
opnieuw winst kunnen maken.
Dat betekent dat de gemeenten een coronatoelage kunnen toekennen aan hun AGB, met betrekking tot het
coronaverlies van de eerste 3 kwartalen van 2021. Dat is dan voor de gemeenten een ‘algemene
werkingstoelage’ (rubriek 6490/4) die (in tegenstelling tot de prijssubsidie) vrijgesteld is van BTW.
Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke coronatoelagen door de wet van 2 april 2021 houdende de
tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd tot 31
december 2021, zal deze toelage bovendien (in het AGB) ook vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting
wanneer ze wordt betaald of toegekend vóór 31 december 2021. Dat betekent dat de coronatoelage met
betrekking tot de eerste 3 kwartalen van 2021 dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist, en nog
steeds zal vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).
De coronatoelage kan wellicht enkel worden berekend/gestaafd door opmaak van een tussentijdse toestand
op datum 30 september 2021.
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De boekhoudkundige winst in boekjaar 2021 werd in het initieel meerjarenplan geraamd op 433,57 euro. Op
basis van de cijfers voor corona was het realistisch om dit resultaat te behalen in 2021. We kunnen bijgevolg
stellen dat het verschil tussen het effectief geraamde verlies 2021 en de vooropgestelde boekhoudkundige
winst in het initieel meerjarenplan het coronaverlies is. Dit verschil wordt geraamd op 20.000 euro. Voor de
periode na 1 oktober 2021 wordt rekening gehouden met een normale werking in het AGB.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar
2021

Beleidsitem
070501

Algemene rekening
649200

Raming incl. btw
20.000 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan AGB Zwevegem wordt een werkingssubsidie corona 2021 toegekend ten bedrage van 20.000 euro.
Artikel 2
De toelagetrekker dient de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik
moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de subsidie 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.
9.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 23°.
Situering
De vermelde jaarlijkse toekenning van toelagen aan sport vzw’s en cultuur vzw’s ten bedrage van de door de
gemeente betaalde aflossingen en intresten voor de doorgeefleningen op de lijst in bijlage, kaderen niet
binnen een bestaand gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden
aan de gemeenteraad.
Motivering
De kredieten zijn voorzien onder de respectievelijke artikels van de meerjarenplanaanpassing 2020-2025
(boekjaar 2020-1). Het betreft de toelagen in het kader van doorgeefleningen. De toelagen worden niet
effectief uitbetaald, maar worden wel in/uit voorzien in de gemeenteboekhouding. De jaarlijkse toelage voor
het onderhoud van de binnenkoer van het OC Ter Streye in Sint-Denijs bedraagt 750,00 euro. Dit wordt wel
uitbetaald.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene rekening

Raming incl. btw
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2021

070500

649300

51.406,87 euro

2021

074202

649300

1.031,78 euro

2021

074204

649300

10.131,69 euro

2021

074205

649300

22.924,14 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan de hierna vermelde vzw’s wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage toegekend:
ARTIKEL

OMSCHRIJVING

VERANTWOORDELIJKE

BI 070500

Toegestane werkingssubsidies

VZW ONTMOETINGSCENTRUM

AR 649300

aan verenigingen

MALPERTUS

BEDRAG
5.141,43 euro

Pontstraat 10
8551 HEESTERT
IR 444119943
PAROCHIAAL CENTRUM MOEN

39.155,26 euro

Meersstraat 10
8552 MOEN
IR 461282807
VZW OC SINT-DENIJS

6.360,18 euro

Kaveiestraat 18
8554 SINT-DENIJS
IR 457429333
BI 074202

Toegestane werkingssubsidies

ATLETIEK ZWEVEGEM VZW (AZWe)

AR 649300

aan verenigingen

Bekaertstraat 4B

1.031,78 euro

8550 ZWEVEGEM
IR 430866278
BI 074204

Toegestane werkingssubsidies

VZW TENNISCENTRUM

AR 649300

aan verenigingen

Bekaertstraat 11A

10.131,69 euro

8550 ZWEVEGEM
IR 408442056
BI 074205

Toegestane werkingssubsidies

SPARTA HEESTERT

AR 649300

aan verenigingen

Plein 2

7.913,06 euro

8551 HEESTERT
IR 459818404
ZWEVEGEM SPORT

15.011,08 euro

Avelgemstraat 174 bus 1
8550 ZWEVEGEM
IR 408115919
BI 070500

Toegestane werkingssubsidies

VZW OC SINT-DENIJS

AR 649300

aan verenigingen

Kaveiestraat 18

750,00 euro

8554 SINT-DENIJS
BE41 7765 9084 7410
Artikel 2
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De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze is 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.
10. Leiedal - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale Leiedal op 9 december 2021.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de
buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal voor de duur van de legislatuur.
Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van Leiedal van 11 oktober 2021 met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 9 december 2021 om 17 uur op Transfo te Zwevegem.
Motivering
Op 9 december 2021 om 17 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Leiedal plaats op Transfo
te Zwevegem. De agenda ziet eruit als volgt:
1. Jaaractieplan.
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2022.
3. Begroting 2022.
4. Benoeming bestuurders en deskundigen.
5. Varia.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Leiedal op 9 december
2021 goed:
1. Jaaractieplan.
2. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2022.
3. Begroting 2022.
4. Benoeming bestuurders en deskundigen.
5. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
9 december 2021, namelijk Yvan Nys, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
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Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Leiedal (info@leiedal.be).
11. Gaselwest - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale Gaselwest op 21 december 2021.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de
(buitengewone) algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Gaselwest voor de duur van
de legislatuur.
Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van Gaselwest van 23 september 2021 met uitnodiging tot de buitengewone
algemene vergadering op 21 december 2021 om 18 uur in het Fluvius-auditorium, President Kennedypark 12
te 8500 Kortrijk.
Motivering
Op 21 december 2021 om 18 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest plaats in het
Fluvius-auditorium, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk.
Omwille van de coronamaatregelen wordt de vergadering digitaal georganiseerd.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2022.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest op 21
december 2021 goed:
1. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Vlaams decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen
activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2022 alsook van de door de Raad van Bestuur
opgestelde begroting 2022.
2. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 ev WVV.
3. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap.
4. Statutaire benoemingen.
5. Statutaire mededelingen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
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De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
Gaselwest, namelijk Brigitte Desmet, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een

afschrift

van

deze

beslissing

wordt

ter

kennisgeving

overgemaakt

aan

Gaselwest

(vennootschapssecretariaat@fluvius.be).
12. Psilon - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale Psilon op 15 december 2021.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 betreffende Psilon - Aanduiden van een vertegenwoordiger
en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (bijzondere) algemene vergadering.
- Gemeenteraadsbeslissing van 24 februari 2020 betreffende vervangen van een raadslid als plaatsvervanger
in de (buitengewone) algemene vergadering van Psilon.
Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van Psilon van 14 oktober 2021 met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 15 december 2021 om 19 uur in ontmoetingszaal Horizon (nabij Crematorium UITZICHT),
Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
Motivering
Op 15 december 2021 om 19 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van Psilon plaats in
ontmoetingszaal Horizon (nabij Crematorium UITZICHT), Ambassadeur Baertlaan 5 te Kortrijk.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Vaststelling werkprogramma 2022.
2. Vaststelling begroting 2022.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van Psilon op 15 december
2021 goed:
1. Vaststelling werkprogramma 2022.
2. Vaststelling begroting 2022.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de (buitengewone) algemene vergadering
van Psilon, namelijk Barbara Demeulenaere, wordt opgedragen haar stemgedrag af te stemmen op de
beslissingen genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een afschrift van deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan Psilon (info@psilon.be).
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13. TMVS - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale TMVS op 14 december 2021.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Gemeenteraadsbeslissing van 25 februari 2019 houdende de aanstelling van een vertegenwoordiger in de
(bijzondere) algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging TMVS dv voor de duur van de
legislatuur.
Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van TMVS dv van 1 oktober 2021 met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 14 december 2021 om 14.30 uur. Info omtrent de locatie volgt in een nazending begin
november.
Motivering
Op 14 december 2021 om 14.30 uur vindt de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv plaats op
een nog nader te bepalen locatie. De agenda ziet er als volgt uit:
1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB).
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 14
december 2021 goed:
1. Toetreding van deelnemers.
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen.
3. Evaluatie 2021, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2022 (cfr. artikel 432 DLB).
4. Begroting 2022 (cfr. artikel 432 DLB).
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing.
6. Statutaire benoemingen.
Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering van
TMVS dv, namelijk Marc Desloovere, wordt opgedragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen
genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
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Een

afschrift

van

deze

beslissing

wordt

ter

kennisgeving

overgemaakt

aan

TMVS

dv

(20211214BAVTMVS@farys.be).
14. IMOG - Goedkeuring agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de
intercommunale IMOG op 21 december 2021.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, deel 3, titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 3.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2019 betreffende IMOG - Aanduiden van een
vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de (buitengewone) algemene
vergadering voor de duur van de legislatuur.
- Besluit van de gemeenteraad van 24 februari 2020 betreffende vervangen van een raadslid als effectief lid
in de algemene vergadering van IMOG.
- Besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2021 betreffende voordracht raadslid in de raad van bestuur
en vervangen raadslid in de algemene vergadering van IMOG.
Verwijzingsdocumenten
Aangetekend schrijven van IMOG van 20 oktober 2021 met uitnodiging tot de buitengewone algemene
vergadering op 21 december 2021 om 19.30. De vergadering zal digitaal doorgaan via TEAMS.
Motivering
Op 21 december 2021 om 19.30 vindt de buitengewone algemene vergadering van IMOG plaats.
De agenda ziet eruit als volgt:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2022.
2. Begroting 2022.
3. Varia.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van IMOG op 21 december
2021 goed:
1. Strategie, beleidsplan en actieplan 2022.
2. Begroting 2022.
3. Varia.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt elk punt afzonderlijk goed.
Artikel 3
De vertegenwoordigers van de gemeente die zullen deelnemen aan de buitengewone algemene vergadering
van IMOG, namelijk Marc Doutreluingne en Stefaan Bonte, worden opgedragen hun stemgedrag af te
stemmen op de beslissingen genomen in onderhavig besluit.
Artikel 4
Een

afschrift

van

deze

beslissing

wordt

ter

kennisgeving

overgemaakt

aan

(Veerle.DeTollenaere@imog.be).
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15. Definitieve straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal
woonproject gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem,
namelijk doortrekken straatnaam "Elf Novemberstraat".
Bevoegdheid
Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.
Juridische grond
-

Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

-

Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1997 ter uitvoering van artikel 3 van het decreet van 28
januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

-

Onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 21 mei 1979 en 23 juli 1998
betreffende de namen van openbare wegen en pleinen.

-

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Besluit van de gemeenteraad van 26 november 2018 betreffende goedkeuring van de wegenis-,
riolerings- en omgevingswerken voor de realisatie van de Fatimawijk, gelegen Elf Novemberstraat –
Sparrenlaan – Fatimastraat te Otegem op naam van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 december 2018 houdende afleveren van
de omgevingsvergunning voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Fatima te
Otegem, ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan aan de Vlaamse Maatschappij voor
Sociaal Wonen.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 oktober 2018 houdende afleveren van de
omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 woningen, carports met geïntegreerde fietsenstalling,
gelegen Elf Novemberstraat te Otegem aan de cvba ‘Eigen Haard’.

-

Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 betreffende principebeslissing tot straatnaamgeving aan
de nieuw aan te leggen wegenis in het sociaal woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’, gelegen ter
hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem, namelijk doortrekken straatnaam “Elf
Novemberstraat”.

Verwijzingsdocumenten
-

Grondplan wegenis.

-

Inplantingsplan.

-

Plan met definitieve straatnaamgeving sociaal woonproject cvba ‘Eigen Haard’ te Otegem – Doortrekken
straatnaam “Elf Novemberstraat”.

-

Plan met toekenning huisnummering en huisnummerwijziging.
Vooradvies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgevingen van 26
februari 2021.

-

Schrijven aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek van 25 augustus 2021 in functie
van het openbaar onderzoek betreffende adviesvraag straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen
wegenis in het sociaal woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’, gelegen ter hoogte van de Elf
Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem, namelijk doortrekken straatnaam “Elf Novemberstraat”
(deel 1 en deel 2 met aftakkingen).

-

Advies van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek betreffende straatnaamgeving van 27
september 2021.

-

Proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek naar bezwaren, geopend van 1 september 2021
tot en met 30 september 2021, waarbij geen enkel bezwaarschrift werd ingediend.
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Situering
Het woonproject is gelegen ten westen van de bestaande wijk ‘Elf Novemberstraat – Sparrenlaan –
Fatimastraat’ en ten noorden van een bestaande hoeve gelegen in de Heestertstraat 40 te Otegem.
De hoofdontsluiting van de wijk is voorzien via de Elf Novemberstraat.
Het woonproject bestaat uit 1 hoofdstraat met 6 aftakkingen voor de toegang van de woningen.
Advies
De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van
het openbaar onderzoek met datum van sluiting 30 september 2021. Het advies van de gemeentelijke
adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd beslist op 27 september 2021, waarbij een gunstig advies wordt
verleend aan het doortrekken van de straatnaam “Elf Novemberstraat” voor de nieuw aan te leggen wegenis
binnen het sociaal woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’, gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en
de Sparrenlaan te Otegem.
Motivering
Door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen werd in 2018 een aanvraag ingediend met betrekking tot
de realisatie van de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Fatimastraat te Otegem.
De projectzone is gelegen ten westen van de bestaande wijk ‘Elf Novemberstraat – Sparrenlaan –
Fatimastraat’ te Otegem.
Het gebied zal ontsloten worden via de Sparrenlaan en de Elf Novemberstraat.
De hoofdontsluiting van de wijk is voorzien via de Elf Novemberstraat.
De publieke ruimte wordt ingericht als woonerf.
Het woonproject bestaat uit 1 hoofdstraat en tevens worden enkele doodlopende zijtakken aangelegd voor
de toegang tot de woningen.
Het goedgekeurde woonproject beoogt het oprichten van 20 sociale woningen, carports inclusief
fietsenberging.
De gemeenteraad heeft in zitting van 26 november 2018 de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken voor
de realisatie van de Fatimawijk, gelegen Elf Novemberstraat – Sparrenlaan – Fatimastraat te Otegem op
naam van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen goedgekeurd.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 10 december 2018 de omgevingsvergunning
afgeleverd voor de wegenis-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk Fatima te Otegem, ter hoogte van
de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 1 oktober 2018 de omgevingsvergunning
afgeleverd voor het bouwen van 20 woningen, carports met geïntegreerde fietsenstalling, gelegen Elf
Novemberstraat te Otegem aan de cvba ‘Eigen Haard’.
Aan de nieuw aan te leggen straten binnen het sociaal woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’ te Otegem ter
hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan dient een straatnaam gegeven te worden.
Hiervoor verwijzen wij naar het liggingsplan en plan van de goedgekeurde omgevingsvergunning voor het
sociaal woonproject te Otegem, met voorstel indeling straatnaamgeving aan de nieuw aan te leggen straten,
meer bepaald:
 Voorstel 1: deel 1 en deel 2 met aftakkingen doortrekken straatnaam ‘Elf Novemberstraat’ (noodzakelijke
hernummering van de bestaande woningen Elf Novemberstraat).
 Voorstel 2: deel 1 doortrekken straatnaam ‘Elf Novemberstraat’ tot aan de haakse bocht (vóór lot 1 en lot
2) – deel 2 met aftakkingen nieuwe straatnaam.
 Voorstel 3: deel 1 en deel 2 met aftakkingen éénzelfde nieuwe straatnaam.
Enkele voorstellen van straatnaamgeving voor het sociaal woonproject, gelegen ter hoogte van de Elf
Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem:
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- Voorstellen van straatnamen naar boomsoorten (zoals in de onmiddellijke omgeving van het woonproject),
zijnde Dennenstraat, Esdoornstraat, Hazelaarstraat, Notenboomstraat, Cederstraat, Plataanstraat.
- Ook kan een straatnaam verwijzend naar WO I of WO II voorgesteld worden confer de Elf Novemberstraat.
- Schrijven met bijhorende info van de heer Werner Depraetere, Nationaal Vice Voorzitter NCPGR en
secretaris NSB Zwevegem, met voorstel i.v.m. straatnaamgeving, zijnde ‘Politieke Gevangenenstraat’.
- Schrijven van Sofie Lemaire, TV-maakster ‘Meer Vrouw op straat’ : deel je initiatieven met Canvas. Hierbij
wordt een oproep gedaan om gemeenten aan te moedigen vrouwen vaker een plek in de publieke ruimte
te geven.
Aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd op 4 februari 2021 een ‘vooradvies’
gevraagd.
Eveneens werd gevraagd om ook eens de publicatie van de heemkundige kring in te zien omtrent
Zwevegemse figuren, waarbij wellicht nog belangrijke vrouwen kunnen ontdekt worden.
Op 26 februari 2021 werd het ‘vooradvies’ van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek
uitgebracht:

Voorgestelde straten vanuit de adviesraad:
1. Politieke Gevangenenstraat naar analogie met de Elf Novemberstraat.
2. Germaine Demeesterestraat (medeoprichtster Fatimakapel / oproep “meer vrouw op straat”)
3. Ander voorstel : Winnie Mandela / Patrice Lumumba / Laurent Kabila.
De adviesraad wist met een 2/3de meerderheid de voorkeur te geven aan de ‘Politieke Gevangenenstraat’.
Hierbij is een duidelijke link met de Elf Novemberstraat die op heden de uitzondering op de regel is in de
omgeving van boom-straatnamen.
Hierbij komt de adviesraad ook tegemoet op het voorstel van de heer Depraetere Werner, nationaal vice
voorzitter NCPGR en secretaris NSB Zwevegem.
De leden van de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek verlenen een gunstig vooradvies aan
“Politieke Gevangenenstraat” te Otegem.
Na overleg werd beslist om de straat door te trekken in ‘Elf Novemberstraat’ (een aantal bestaande
woningen te hernummeren).
De mogelijkheid diende onderzocht te worden om oplopend verder te nummeren.
Na onderzoek werd een aangepast plannetje opgemaakt met voorstel straatnaamgeving voor het sociaal
woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’ te Otegem, waarbij voor zowel deel 1 als deel 2 met aftakkingen
voorzien werd om de straatnaam ‘Elf Novemberstraat’ door te trekken.
Hiervoor is een noodzakelijke hernummering van 6 bestaande woningen in de Elf Novemberstraat te Otegem
vereist.
Op het plan van de goedgekeurde omgevingsvergunning is de voorziene huisnummering van de nieuwe
woningen in de Elf Novemberstraat te Otegem (Lot 1 t.e.m. lot 20) opgenomen, alsook de
huisnummerwijzigingen van de bestaande woningen van de Elf Novemberstraat.
Bijgevolg is er principieel beslist door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2021 om de straatnaam “Elf
Novemberstraat” toe te kennen aan de nieuw aan te leggen straten binnen het sociaal woonproject van de
cvba ‘Eigen Haard’, gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en de Sparrenlaan te Otegem.
Dit voorstel werd aan een openbaar onderzoek “de commodo et incommodo” onderworpen gedurende de
periode van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.
Tijdens het openbaar onderzoek werd er geen enkel bezwaarschrift ingediend. Terzelfdertijd werd het advies
aan de gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek gevraagd.
De gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek heeft een advies uitgebracht tijdens de termijn van
het openbaar onderzoek met datum van sluiting 30 september 2021. Het advies van de gemeentelijke
adviesraad voor cultuur en bibliotheek werd beslist op 27 september 2021, waarbij een gunstig advies wordt
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verleend aan het doortrekken van de straatnaam “Elf Novemberstraat” voor de nieuw aan te leggen wegenis
binnen het sociaal woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’, gelegen ter hoogte van de Elf Novemberstraat en
de Sparrenlaan te Otegem.
Volgens de onderrichtingen van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen in verband met het geven
en spellen van straatnamen, verschenen in het bestuursmemoriaal nr. 25 d.d. 29 juli 1998, dient de
straatnaam de aard van de plaats aan te geven, en wordt het element -straat, -weg, -laan, -dreef, park,
plantsoen, plein enz… achteraan vast geschreven en dit naargelang de aard van het goedgekeurde
wegentracé. Bij een straatnaam naar een persoon wordt de voornaam voluit geschreven en worden titels
weggelaten (zoals schepen, burgemeester …).
BESLUIT
20 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, Isabelle
Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
5 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan
Rollez)
Artikel 1:
De straatnaam “Elf Novemberstraat” wordt toegekend aan de nieuw aan te leggen straten binnen het sociaal
woonproject van de cvba ‘Eigen Haard’ te Otegem.
Artikel 2:
De noodzakelijke hernummering van 6 bestaande woningen in de Elf Novemberstraat te Otegem, zijnde
huisnummerwijzigingen, zullen doorgevoerd worden.
→ Schepen Raf Deprez verlaat de zaal tijdens behandeling van agendapunt 16.
16. Goedkeuring aanpassing gemeentelijk reglement tot erkenning van een zorgtoelage 21+.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
-

Koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratietegemoetkoming, artikel 5.

-

Ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de
evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de
integratietegemoetkoming.

-

Besluit van de gemeenteraad van 13 juli 2009 betreffende de goedkeuring van het “Gemeentelijk
reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+”.

Verwijzingsdocumenten
-

Huidig “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+”.
Voorstel tot nieuw “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+” - met aanduiding
van wijzigingen.

-

“Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+” - gecoördineerde versie. (Bijlage)

-

Advies Ouderenadviesraad – algemene vergadering d.d. 20 september 2021.

Situering
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Om na te gaan of er recht is op een zorgtoelage, dient steeds de zorgbehoevendheid van de betrokken
persoon te worden bepaald. Dit gebeurde vroeger aan de hand van de Belfoto. Sinds juni 2021 werd de
Belfoto vervangen door de Belrai. Het gebruik van de Belrai is heel uitgebreid: het invullen van de schaal
duurt ruim een uur. Daarom werd, samen met W13 en alle andere gemeentes, op zoek gegaan naar een
eenvoudig beoordelingsschema.
Motivering
Samen met de omliggende gemeenten werd er een nieuw “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een
zorgtoelage 21+” opgemaakt, waarin een eenvoudige manier van bepalen van de zorgbehoevendheid is
opgenomen: het gebruik van het attest van de Federale Overheid maakt het beoordelen eenvoudiger. Het
attest van de Federale Overheid wordt aan de aanvrager verleend na een beoordeling door de huisarts en
een adviserend arts. Deze manier van werken is een stuk eenvoudiger voor de dienst eerstelijnszorg.
Adviezen
Tijdens de algemene vergadering van de Ouderenadviesraad d.d. 20 september 2021 werden de
aanpassingen in het reglement toegelicht. Het advies van de leden was positief.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Het college keurt de aanpassing van het “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+”
goed. (Bijlage)
Artikel 2
Het aangepaste “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+”, zoals in bijlage bij dit
besluit gevoegd, gaat in vanaf 1 januari 2022.
Artikel 3
Het “Gemeentelijk reglement tot toekenning van een zorgtoelage 21+” zoals goedgekeurd in de
gemeenteraad van 13 juli 2009, vervalt op 31 december 2021.
→ Raadslid Antoon Vanassche verlaat de zaal tijdens behandeling van agendapunt 17.
17. Verlenen mandaat aan OCMW Zwevegem tot het voeren van de overheidsopdracht
"levering dranken 2022-2026" ten behoeve van OCMW, gemeente en AGB.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 41, 10e.
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.

-

Bestuursdecreet van 7 december 2018.
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Verwijzingsdocumenten
-

Opdrachtdocumenten “Leveringen dranken 2022 – 2026 voor het lokaal bestuur Zwevegem”.

-

Mandaat van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) in zitting van heden.

-

Detail raming.

Advies
Visum van de financieel directeur.
Motivering
Deze overheidsopdracht betreft de levering van dranken op het Gemeentepunt, OCMW en Transfo. Tot op
vandaag werken wij met diverse leveranciers en diverse prijssettings. In het licht van 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 is beslist om deze
overheidsopdracht te voeren op vier jaar met als doel een gestroomlijnde en efficiënte manier van werken
met transparante marktconforme prijzen en een correcte dienstverlening.
De overheidsopdracht bevat:
-

de dranken o.a. bieren, frisdranken, fruitsap en water voor intern verbruik op het Gemeentepunt, het
onderwijs en andere locaties voor vergaderingen, recepties en andere protocollen.

-

de dranken o.a. bieren, frisdranken, fruitsap en water voor intern verbruik in het Woonzorgcentrum SintAmand voor de bewoners en (beperkt) voor de bereidingen van maaltijden.

-

de dranken voor verkoop in cafetaria in het Woonzorgcentrum Sint-Amand voor bewoners en bezoekers.

-

de dranken voor verkoop in de machinezaal en fuifzaal in de erfgoedsite Transfo.

Koffie, waterfonteinen en wijnen voor Gemeentepunt en OCMW zijn geen voorwerp van deze
overheidsopdracht gezien dit reeds geborgd is in aparte overheidsopdrachten.
OCMW Zwevegem treedt op als opdrachtgevend bestuur.
De opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
- Perceel 1: levering dranken lokaal bestuur Zwevegem.
- Perceel 2: levering dranken erfgoedsite Transfo.
De totale raming bedraagt 396.891,16 euro excl. btw, of 461.759,35 euro incl. btw, waarvan 30.220,87
euro excl. btw of 34.696,58 euro incl. btw voor rekening van gemeente Zwevegem. De opdracht zal gegund
worden als openbare procedure met nationale en Europese publicatie. De opdracht heeft een looptijd van 48
maanden, en is voorzien te starten op 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026.
De gemeenteraad dient hiertoe mandaat te verlenen aan OCMW Zwevegem.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene rekening

Raming incl. btw

Krediet incl. btw

2022

BI 11000 Staf

AR 614200 receptie-

7.228,45 euro

47.000,00 euro

en
representatiekosten
2023-2026

Zie detail raming

Zie detail raming

Zie detail raming

Gunningsprocedure: openbare procedure met nationale en Europese publicatie.
BESLUIT
20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Barbara Demeulenaere,
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Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Isabelle Dewitte, Nele
Vroman, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
De gemeenteraad verleent mandaat aan het OCMW Zwevegem om, in naam en voor rekening van de
gemeente Zwevegem en met toepassing van de relevante wetgeving op overheidsopdrachten een
gunningsprocedure te voeren voor de opdracht levering dranken 2022-2026 voor lokaal bestuur Zwevegem
met intern nummer ANK2021022.
Artikel 2
De totale raming voor gemeente Zwevegem bedraagt 30.220,87 euro excl. btw of 34.696,58 euro incl. btw.
Goedkeuring wordt verleend aan de opdrachtdocumenten en het voorstel van gunningswijze, met name
openbare procedure met nationale en Europese publicatie.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 011000– AR 614200 van het budget 20222026.
→ Schepen Raf Deprez en raadslid Antoon Vanassche komen de zaal binnen en nemen verder

deel aan de vergadering.
18. Goedkeuring AVG (algemene verordening gegevensbescherming)-overeenkomst
Woonwijs.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Besluit van de Vlaamse regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van
2021. Geciteerd als Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021.
- Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
- Goedkeuring door de gemeenteraad op 24 juni 2019 van de samenwerkingsovereenkomst van de
Interlokale vereniging Woonwijs.
- Besluit van de OCMW-raad van 24 juni 2019 betreffende samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke
vereniging Woonwijs.
Verwijzingsdocumenten
- Modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens. (Bijlage)
Situering
De interlokale vereniging Woonwijs heeft als doel het samenwerken op het vlak van wonen, door onder
meer het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie op het vlak van wonen, het organiseren van lokaal
woonoverleg, het uitbouwen van klantgerichte dienstverlening aan de burger, en het verbeteren van de
kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving in elk van de deelnemende gemeenten.
Ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst worden persoonsgegevens verwerkt. De betrokken
partijen hechten een grote waarde aan het beschermen van deze persoonsgegevens. Om die reden leggen
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partijen in deze modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid vast en de daarbij behorende bijlagen, te
weten:
- overzicht met verwerkingen van persoonsgegevens en verwerkingsdoelen;
- proces rondom het melden van datalekken en de te verstrekken informatie en wederzijdse
verantwoordelijkheden.
Motivering
In functie van de taken die Woonwijs uitvoert voor de gemeente Zwevegem die sinds 1 januari 2020 deel
uitmaken van de samenwerking met de intergemeentelijke vereniging Woonwijs moet men toegang krijgen
tot persoonsgegevens om hun werking te kunnen verder zetten op zelfstandige basis. Partijen verwerken
persoonsgegevens alleen op de wijze zoals men dit bij de modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid
overeenkomt.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ‘modelregeling gezamenlijke verantwoordelijkheid verwerking persoonsgegevens
door interlokale Vereniging Woonwijs’ goed. (Bijlage)
Artikel 2
De goedgekeurd en ondertekende verwerkingsovereenkomst zal worden bezorgd aan dhr. Pieter
Vandeweghe, projectcoördinator van Woonwijs.
Artikel 3
De verwerkingsovereenkomst start vanaf de dag van ondertekening door alle deelnemers en stopt bij
beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst ‘Interlokale Vereniging Woonwijs’.
Stemgedrag fractie Groen:
De fractie keurt het dossier goed op voorwaarde dat er een positief advies DPO was/is.
19. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst betreffende het aanbieden van een
provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private
huurmarkt.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
-

Decreet lokaal bestuur 22 december 2017
Beslissing

van

de

gemeenteraad

van

24

september

2019

betreffende

de

subsidieaanvraag

intergemeentelijke vereniging Woonwijs.
-

Besluit van de provincieraad van 23 september 2021 betreffende het aanbieden van een provinciale
huurgarantieverzekering.

Verwijzingsdocumenten
-

Oproepingsbrief betreffende de vraag tot samenwerking aan de provinciale huurgarantieverzekering.

-

Nota provinciale huurgarantieverzekering.

-

Reglement betreffende het aanbieden van een provinciale huurgarantieverzekering.

-

Samenwerkingsovereenkomst in kader van het reglement provinciale huurgarantieverzekering. (Bijlage)

Situering
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De provincie start binnenkort met het aanbieden van een provinciale huurgarantieverzekering aan
verhuurders die op de private huurmarkt aan éénoudergezinnen willen verhuren. Er wordt gevraagd om een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Deze overeenkomst regelt de samenwerking tussen de
provincie enerzijds en de gemeente anderzijds.
De provincie verbindt zich ertoe om:
-

Een provinciale huurgarantieverzekering aan te bieden zoals bepaald in het reglement en in uitvoering
ervan;

-

Afstemmingsoverleg en evaluatiemomenten in het kader van dit project op te zetten tussen de
provincie en het woonloket;

-

De provinciale huurgarantieverzekering te promoten;

-

Het woonloket te ondersteunen door vorming, informatieverstrekking, …

De gemeente verbindt zich ertoe om:
-

Met de provincie samen te werken om een provinciale huurgarantieverzekering aan te bieden zoals
bepaald in het reglement en in uitvoering ervan;

-

De volgende taken op te nemen in uitvoering van het reglement;
1) Informatieverstrekking door het (woon)loket aan zowel huurders als verhuurders;
2) Controleren of de huurder voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 5 van het reglement en
desgevallend een bewijs/attest daarvan afleveren;
3) Controleren of de verhuring en het verhuurde goed voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 6
van het reglement;
4) Huurder en verhuurder begeleiden bij het invullen van de aanvraag/het opmaken van het dossier;
5) Het bezorgen van de aanvraag/het dossier aan de verzekeraar.

- De Provinciale huurgarantieverzekering te promoten;
- Deel te nemen aan afstemmingsoverleg en evaluatiemomenten in het kader van dit project.
Motivering
De provinciale huurgarantieverzekering is een verzekering voor verhuurders die aangeboden wordt door de
provincie West-Vlaanderen, waarbij de provincie tussenkomt in de kosten van de premie. Hiertoe sluit de
provincie een raamovereenkomst af met een verzekeringsinstelling. De verhuurder die een aanvraag doet
conform dit reglement, aanvaardt integraal de voorwaarden van de polis verbonden aan de
raamovereenkomst. De gemeente heeft per kwartaal recht op een toelage van x* 200 euro, waarbij x staat
voor een afgewerkt en goedgekeurd dossier. De overeenkomst loopt van 1 november 2021 tot en met 30
oktober 2024.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene rekening

Vergoeding ontvangen per dossier

2021-2024

062900

740500

200,00 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst in kader van ‘het reglement betreffende het
aanbieden van een provinciale huurgarantieverzekering aan verhuurders op de West-Vlaamse private
huurmarkt’ tussen provincie West-Vlaanderen en de gemeente Zwevegem goed. (Bijlage)
Artikel 2
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Een afschrift van dit besluit en de ondertekende samenwerkingsovereenkomst zal bezorgd worden aan de
provincie West Vlaanderen cel wonen – MiNaWa.
20. Goedkeuring princiepsbeslissing met bepaling der gunningswijze voor het aanstellen van
een ontwerper voor het opmaken van een ontwerp voor de restauratiedossiers 2022
meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem.
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.

-

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Verwijzingsdocumenten
-

Opdrachtdocumenten pr-cbo-21-09, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen en energie.

-

Raming.

-

RD XIV Admin gebouw.

-

RD XV Opzichterswoning.

-

RXII Ventilatorengebouw.

-

Inplantingsplan gebouwen.

-

Meerjarenpremieovereenkomst met Onroerend Erfgoed.

Motivering
De gemeente Zwevegem wenst de als monument beschermde site Transfo zo optimaal mogelijk te
behouden en te beheren als een goede huisvader. Daarnaast willen wij in de nabije toekomst de site nog
meer ontsluiten voor het grote publiek, dit willen we bewerkstelligen door de site als open erfgoed te
ontwikkelen.

Vanuit

deze

optiek

worden

er

voor

de

komende

jaren

verschillende

(restauratie)werkzaamheden gepland, zoals opgenomen in het goedgekeurde beheersplan. De afgesloten
meerjarenpremieovereenkomst met de Vlaamse overheid stelt het gemeentebestuur in staat om, na de
goedkeuring van de respectievelijke bestekken en procedures, onmiddellijk over te gaan tot aanbesteding,
gunning en uitvoering van het betreffende deel van de restauratiewerken. In het kader van deze afgesloten
meerjarenpremieovereenkomst dient voor het kalenderjaar 2022 een ontwerper aangesteld te worden voor
de respectievelijke restauratiedossiers.
De dossiers voorzien in 2022 dienen eerst bij het agentschap onroerend erfgoed ontvankelijk verklaard te
worden, vooraleer wij de werken kunnen opstarten. Dit houdt in dat er een definitief ontwerp, bestek en
raming dient opgemaakt te worden.
Voor 2022 gaat dit over de volgende restauratiedossiers:
-

RD XII - restauratie ventilatorengebouw.

-

RD XIV - restauratie administratief gebouw.
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-

RD XV - restauratie opzichterswoning.

Voor dergelijke opdracht zijn een goed doordachte planning en deskundige bestekken vereist om de
noodzakelijke werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. Het gemeentebestuur wenst bijgevolg een
ontwerper aan te stellen voor de periode van de restauratiedossiers 2022 zoals opgenomen in de MJO. De
raming van de erelonen voor deze dossiers is 110.500,00 euro excl. btw.
Hiervoor werd bestek pr-cbo-21-09 opgemaakt waarbij voorgesteld wordt, gezien de raming dit toelaat, deze
opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Investerings-

Beleidsitem

project
2022

IP 070501-2

Algemene

Actie

rekening
070501

228007

Beschikbaar
krediet incl. btw

AC 1011

2.164.792,38
EUR

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
BESLUIT
16 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, Isabelle
Dewitte, Nele Vroman)
6 STEMMEN TEGEN (Antoon Vanassche, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie
Vermeulen, Johan Rollez)
3 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire)
Artikel 1
Principiële goedkeuring wordt verleend voor het aanstellen van een ontwerper voor het opmaken van een
ontwerp voor het restauratiedossier 2022 meerjarenpremieovereenkomst op de Transfo site te Zwevegem,
conform opdrachtdocumenten pr-cbo-21-09 met een totale raming van 110.500,00 euro excl. btw of
133.705,00 euro incl. btw.
Artikel 2
Deze opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 – BI 070501 – AR 228007 – AC
1011 van het budget 2022.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast een ontwerper aan te stellen conform de
bepalingen opgenomen in de opdrachtdocumenten.
Stemgedrag fractie N-VA:
De fractie kan dit dossier niet steunen omdat er geen garantie is dat dit kwalitatief is aangezien
de prijs het enige criterium is.
21. Goedkeuring van een overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw decanaat
Waregem-Avelgem betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van
ontmoetingscentrum Ter Streye in Sint-Denijs.
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Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
-

Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 1998 betreffende goedkeuring ontwerp van akkoord en
ontwerp exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem, vzw ontmoetingscentrum Sint-Denijs
en vzw decanale werken Sint-Martinus Avelgem.

-

Besluit van de gemeenteraad van 22 november 2021 betreffende goedkeuring van een overeenkomst
tussen de gemeente Zwevegem en vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs.

Situering
In het verleden werden 3 overeenkomsten afgesloten voor de exploitatie van ontmoetingscentrum Ter
Streye in Sint-Denijs. De contracterende partijen waren vzw decanale vereniging Sint-Martinus Avelgem (nu
vzw decanaat Waregem-Avelgem genoemd), vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs en de
gemeente Zwevegem. De overeenkomsten dateren van 1998 en zijn aan herziening toe.
Motivering
In overleg met zowel vzw decanaat Waregem-Avelgem en vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs
werd beslist om de overeenkomsten te verlengen zodat het gemeenschapsleven in Sint-Denijs blijvend
gebruik kan maken van het ontmoetingscentrum. Vzw decanaat Waregem-Avelgem is bereid om hun
eigendom kosteloos ter beschikking te stellen aan de gemeente en vzw ontmoetingscentrum Ter Streye SintDenijs is bereid om de uitbating verder op zich te nemen.
Huidige beslissing betreft de goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw
decanaat Waregem-Avelgem betreffende het kosteloos ter beschikking stellen van ontmoetingscentrum Ter
Streye in Sint-Denijs.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw decanaat Waregem-Avelgem, bijgevoegd als
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. (Bijlage)
Artikel 2
Het ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan de gemeente
Zwevegem voor de organisatie van socio-culturele activiteiten. De gemeente kan de uitbating toevertrouwen
aan een derde.
Artikel 3
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 20 jaar. Ze neemt aanvang op 23 november 2021
en eindigt op 22 november 2041.
Artikel 4
De overeenkomst zal ter ondertekening worden voorgelegd aan beide partijen.
22. Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw ontmoetingscentrum
Ter Streye Sint-Denijs betreffende de uitbating van ontmoetingscentrum Ter Streye in
Sint-Denijs voor de organisatie van socio-culturele activiteiten.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40 en 41.
Juridische grond
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-

Besluit van de gemeenteraad van 31 augustus 1998 betreffende goedkeuring ontwerp van akkoord en
ontwerp exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Zwevegem, vzw ontmoetingscentrum Sint-Denijs
en vzw Decanale Werken Sint-Martinus Avelgem.

-

Besluit van de gemeenteraad van 22 november 2021 betreffende goedkeuring van een overeenkomst
tussen de gemeente Zwevegem en vzw Decanaat Waregem-Avelgem.

Situering
In het verleden werden 3 overeenkomsten afgesloten voor de exploitatie van ontmoetingscentrum Ter
Streye in Sint-Denijs. De contracterende partijen waren vzw decanale vereniging Sint-Martinus Avelgem (nu
vzw decanaat Waregem-Avelgem genoemd), vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs en de
gemeente Zwevegem. De overeenkomsten dateren van 1998 en zijn aan herziening toe.
Motivering
In overleg met zowel vzw decanaat Waregem-Avelgem en vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs
werd beslist om de overeenkomsten te verlengen zodat het gemeenschapsleven in Sint-Denijs blijvend
gebruik kan maken van het ontmoetingscentrum. Vzw decanaat Waregem-Avelgem is bereid om hun
eigendom kosteloos ter beschikking te stellen aan de gemeente en vzw ontmoetingscentrum Ter Streye SintDenijs is bereid om de uitbating verder op zich te nemen.
Huidige beslissing betreft de goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw
ontmoetingscentrum Ter Streye betreffende de uitbating van ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs
voor de organisatie van socio-culturele activiteiten.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De overeenkomst tussen de gemeente Zwevegem en vzw Ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs,
bijgevoegd als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. (Bijlage)
Artikel 2
Vzw ontmoetingscentrum Ter Streye Sint-Denijs neemt de verdere uitbating van het ontmoetingscentrum op
zich voor de organisatie van socio-culturele activiteiten.
Artikel 3
De overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 20 jaar. Ze neemt aanvang op 23 november 2021
en eindigt op 22 november 2041.
Artikel 4
De overeenkomst zal ter ondertekening worden voorgelegd aan beide partijen.
V1. Door een raadslid aangevraagd agendapunt: 'Holebivriendelijke gemeente'.
In de mail dd. 15 november 2021 waarin raadsleden Wim Monteyne/Johan Rollez namens de N-VA-fractie
vragen om bovengenoemd punt aan de agenda toe te voegen, wordt gesteld:

“Voorstel van beslissing:
Holebivriendelijke gemeente
Bevoegdheid
Decreet Lokaal Bestuur
Motivering
Uit een analyse van het lokaal-Vlaamse regenboogbeleid van enkele regenbooghuizen blijkt dat de gemeente
Zwevegem geen actief regenboogbeleid voert.
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Het gemeentebestuur van Zwevegem hecht nochtans veel belang aan het welvoelen en acceptatie van alle
inwoners. Vaak worden holebi’s en transgenders geconfronteerd met onbegrip.
Het lokaal bestuur Zwevegem wil zich engageren om een lokaal regenboogbeleid uit te bouwen, zodat alle
holebi’s en transinwoners zich welkom voelen in onze gemeente.
N-VA Zwevegem vraagt daarom om een bijkomende actie AC629 “Holebivriendelijke gemeente” op te nemen
in het meerjarenplan onder beleidsdoelstelling BD6: Warm Zwevegem en actieplan AP62: Inclusief
Zwevegem.
N-VA Zwevegem doet voor de invulling van deze actie enkele concrete voorstellen. Ook alle reeds bestaande
(uithangen regenboogvlag) en toekomstige initiatieven die deze actie ondersteunen kunnen hieraan
toegevoegd worden.
– Regenboogcharter ondertekenen
Als N-VA Zwevegem stellen we voor dat de gemeente het regenboogcharter mee ondertekent.
Het regenboogcharter legt de nadruk op zes doelstellingen. Steden en gemeenten die het charter
ondertekenen:
- maken de burgers bewuster en informeren;
- verzamelen kennis en omringen zich met experten;
- ondersteunen en versterken holebi’s en transgenders in hun gemeente/stad;
- verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in hun stad;
- hebben aandacht voor holebi- en transpersonen in hun aanbod en in hun beeldvorming;
- hebben elkaar nodig, doen samen de inspanning.
Kortom een beleid dat zich meer inzet voor holebi- en transinwoners. Want iedereen moet zich welkom en
aanvaard voelen binnen de gemeente.
Zwevegem is een open gemeente. Veel jongeren worstelen met hun geaardheid, met hoge zelfdodingcijfers
tot gevolg. Als de gemeente toont dat holebi's welkom zijn en geweld tegen hen niet wordt getolereerd is
dat een enorme steun.
– Informatie op website gemeente (naar analogie van Kortrijk)
Als N-VA Zwevegem stellen we voor om op de website van de gemeente Zwevegem de nodige linken te
voorzien waar holebi- en transpersonen terecht kunnen voor extra informatie. Zoals bijvoorbeeld naar Lumi
(Anonieme opvang- en infolijn voor al je vragen over gender en seksuele voorkeur) of regenbooghuizen,
andere verenigingen en organisaties. Neem deze ook op in andere communicatie vanuit de gemeente.
Binnen het bestaande aanbod aan informatie van de gemeente aan de burgers wensen wij dat er ook
aandacht besteed wordt aan specifieke holebi en transgender onderwerpen, zoals bijvoorbeeld het
holebihuwelijk.
– Informatie in bibliotheken
Als N-VA Zwevegem stellen we voor om extra informatie omtrent LGBTQ+ te voorzien in de openbare
bibliotheek. In de bibliotheek wordt erop toegezien dat voldoende informatie beschikbaar is voor holebi's.
– Meldpunt discriminatie
Als N-VA Zwevegem willen we duidelijk maken dat er in onze gemeente geen plaats is voor discriminatie.
Daarom stellen we voor om alle meldpunten duidelijk te vermelden op de website en alle andere
communicatie vanuit de gemeente. Hierbij denken we aan Unia, de Vlaamse Ombudsdienst en de lokale
politie.
– Aanspreekpunt bij politie
De politie is een belangrijke speler in de strijd tegen discriminatie.
Als N-VA Zwevegem stellen we daarom voor om binnen de politiezone MIRA een ‘referentieambtenaar voor
discriminatie en haatmisdrijven’ aan te duiden en de nodige opleidingen te voorzien. Dit in overeenstemming
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met de richtlijnen van omzendbrief COL13/2013 over het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake
discriminatie en haatmisdrijven.
Een referentieambtenaar wordt steeds op de hoogte gebracht wanneer er een dossier van discriminatie of
haat wordt opgestart. Voor verdere doorverwijzing naar professionele hulp werkt hij bovendien samen met
Unia, de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie bestrijdt, gelijkheid bevordert en de
mensenrechten beschermt.
Doordat heel wat lokale en federale politiediensten een referentiepersoon hebben aangeduid, een
referentiemagistraat is voorzien bij justitie, bestaat er uniformiteit in het opsporings- en vervolgingsbeleid
inzake discriminatie en haatmisdrijven (homofobie, racisme, xenofobie … )
Verder kan er ook nagedacht worden over het oprichten van een diversiteitsnetwerk om het thema
discriminatie efficiënt te kunnen aankaarten. Die netwerken hebben onder meer als doel om diversiteit te
bevorderen en in acht te nemen, zowel in de politiezone als bij de contacten van de politiezone met het
publiek en met externe partners.
Organiseer opleidingen in de zone over de antidiscriminatiewetgeving en over de omzetting van
COL13/2013. Het diversiteitsnetwerk kan die organiseren.
– Schepen voor gelijke kansen
Als N-VA Zwevegem stellen we voor om een schepen van Gelijke kansen aan te stellen. De opdracht van de
dienst bestaat er in de bevolking te sensibiliseren voor de gelijke behandeling van de burgers ongeacht hun
oorsprong, geslacht, sociale situatie, gezondheid, religieuze of filosofische overtuiging en leeftijd. Iedereen
moet dezelfde rechten hebben.
– Regenboogzebrapad
Als symbolische actie kan op een of meerdere strategische locaties een regenboogzebrapad aangelegd
worden. Hiermee komt het regenboogbeleid ook tot uiting in het straatbeeld.
Financiële gevolgen
Geen
BESLUIT
Enig artikel:
Er wordt een bijkomende actie AC629 “Holebivriendelijke gemeente” opgenomen in het meerjarenplan onder
beleidsdoelstelling BD6: Warm Zwevegem en actieplan AP62: Inclusief Zwevegem.
Volgende niet- limitatieve lijst van initiatieven kunnen deze actie vorm geven:
- ondertekenen regenboogcharter;
- uithangen regenboogvlag;
- informatie op website gemeente en in bibliotheken;
- meldpunt discriminatie;
- aanspreekpunt bij lokale politie;
- schepen voor gelijke kansen;
- regenboogzebrapad.”
Amendement namens alle fracties van de meerderheid:
Zoals wordt aangegeven in de motivering van het agendapunt hecht het gemeentebestuur van Zwevegem
veel belang aan het welbevinden en gelijke behandeling van alle inwoners. Iedereen moet zich welkom
voelen in onze gemeente. Dit is ook zo opgenomen in het bestuursakkoord. In het kader van een goed
lokaal sociaal beleid streven we naar een integraal toegankelijke gemeente. Dit betekent gelijke kansen en
gelijkheid voor iedereen. Gelijkheid en toegankelijkheid vormt eveneens een rode draad door ons
bestuursakkoord.
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Schepen Eliane Spincemaille is binnen het schepencollege bevoegd voor Samenleving. Samenleving omvat
eigenlijk ook het gelijke kansenbeleid en ons diversiteitsbeleid. Een aantal initiatieven zijn al opgestart om
tegen mei 2022 bij de Dag tegen Holebifobie en Transfobie méér te doen dan de regenboogvlag te laten
wapperen. Het lokaal bestuur Zwevegem is reeds aangemeld om met de scholen en het jeugdwerk de
PAARs-campagne uit te rollen komend jaar. (Paars is een regenboogkleur die de kracht en de moed
symboliseert om op te komen voor je zelf en te zijn wie je bent.) Regenboogzebrapaden komen er,
meldpunt discriminatie is er reeds in het woonloket maar moet inderdaad verder uitgerold en kenbaar
gemaakt worden.
Om dit beleid nog krachtiger te maken, willen wij graag het regenboogcharter ondertekenen en hierbij de
zes belangrijke doelstellingen benadrukken:
• Onze burgers bewuster maken en beter & gericht informeren;
• Verzamelen van kennis en expertise opbouwen;
• Ondersteunen van holebi’s en transgenders in onze gemeente;
• Gelijke kansen en veiligheid in onze gemeenten verhogen;
• In ons aanbod en onze beeldvorming, aandacht hebben voor holebi en transpersonen;
• In deze materie samenwerken met andere gemeenten en organisaties.
We stellen dan ook voor om artikel 1 van het besluit, als volgt te amenderen:
Bij een volgende aanpassing van ons MJP wordt een bijkomende actie AC629 “LGBTQ+vriendelijke
gemeente” opgenomen onder beleidsdoelstelling BD 6: Warm Zwevegem en actieplan AP62: Inclusief
Zwevegem.
Volgende niet-limitatieve lijst van initiatieven kunnen deze actie vorm geven:
• Ondertekenen van regenboogcharter;
• Uithangen van de regenboogvlag;
• Schilderen van een regenboogzebrapad(en)
• Informatie op de website van de gemeente en bibliotheken;
• Sensibiliseringsacties;
• Meldpunt discriminatie op punt stellen en linken met o.a. Unia, Vlaamse Ombudsdienst, lokale politie, …;
• Voorstel om binnen de PZ Mira een referentiepersoon voor discriminatie en haatmisdrijven aan te stellen;
• Bevoegdheid Gelijke Kansen expliciet benoemen bij de schepen van Samenleving.
(LGBTQ+ = lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, + = alle andere is nl. ruimer dan Holebi)

Conform artikel 18 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt eerst gestemd
over het amendement en vervolgens over het punt zelf.
Uitslag stemming over het amendement: 25 stemmen voor.
Uitslag stemmen over het aangevraagd agendapunt: 25 stemmen voor.
→ Aan het strategisch team wordt opdracht gegeven om deze actie op te nemen in het

meerjarenbeleidsplan.
23. Goedkeuring notulen voorgaande zitting.
De notulen van de voorgaande gemeenteraadszitting worden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
*

Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.
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De zitting wordt gesloten om 22.35 uur.

Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet
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Handtekening(en)
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