NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2021
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

Katrien Defoirdt, raadslid

De voorzitter opent de vergadering om 19.13 uur.

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

OPENBARE ZITTING
1.

Kennisname verslagen adviesraden.

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van volgende adviesraden:

- Verslag van de Sportraad, d.d. 30 maart 2021.
- Verslag van de Adviesraad Groen en Bebloeming, d.d. 25 augustus 2021.
- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed, d.d. 6 september 2021.
- Verslag van de Ouderenadviesraad, d.d. 20 september 2021.
- Verslag van de Minaraad, d.d. 30 september 2021.
De raad beslist eenparig om agendapunt 2 ‘Kennisname besluit tot gedeeltelijke vernietiging
van artikel 2 van het burgemeestersbesluit d.d. 4 juli 2021.’ over te hevelen naar besloten
zitting gezien na vraagstelling meer dan waarschijnlijk namen zullen genoemd worden in dit
dossier.
3.

Kennisname besluit gouverneur betreffende goedkeuring rekening 2020 van Zwevegem.
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Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 332, §1, derde lid.
Juridische grond
Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 betreffende vaststellen jaarrekening 2020 lokaal bestuur
Zwevegem luik gemeente.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van
Zwevegem.
Motivering
De gouverneur heeft de jaarrekening 2020 van Zwevegem goedgekeurd. Het nazicht van dit beleidsrapport
heeft niet geleid tot formele opmerkingen, maar wel tot enkele technische bemerkingen.
De eerste technische bemerking heeft betrekking op diverse transacties die niet aan de juiste ESR
(economische sectorcode) gekoppeld waren, dit werd intussen rechtgezet.
De tweede technische bemerking heeft betrekking op de geboekte responsabiliseringsbijdrage voor de
gemeente en het OCMW. Er zal met die opmerking rekening gehouden worden bij de opmaak van de
rekening 2021.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarrekening over
het financiële boekjaar 2020 van Zwevegem.
4.

Hulpverleningszone Fluvia - goedkeuring dotatie 2022 en financiële verdeelsleutel.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur, artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikel 67 en 68 en artikel 134.
- Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de
hulpverleningszones.
- Prezoneraad hulpverleningszone Fluvia van 26 september 2014 betreffende goedkeuring verdeelsleutel.
- Zoneraad hulpverleningszone Fluvia van 28 juni 2019 betreffende goedkeuring meerjarenplanning 20202025.
- Zoneraad hulpverleningszone Fluvia van 22 oktober 2021 betreffende goedkeuring budget 2022.
Motivering
Artikel 68 van de wet betreffende de civiele veiligheid stelt dat voor de financiering van de
hulpverleningszone de gemeentelijke dotatie wordt vastgelegd op basis van een overeenkomst tussen de
betrokken gemeenteraden. De zoneraad van de hulpverleningszone Fluvia heeft in zitting van 28 juni 2019
de meerjarenplanning 2020-2025 besproken en goedgekeurd.
De hulpverleningszone wordt onder meer door dotaties van de gemeenten van de zone gefinancierd. Er
wordt een splitsing gemaakt tussen exploitatie en investeringstoelage. De investeringstoelage 2022 wordt
opgesplitst in gewone investeringen t.b.v. 99.180,00 euro en kazernering t.b.v. 205.200,00 euro. Met
betrekking tot de kazernering werd geopteerd voor een collectieve investering via Fluvia. De dotatie wordt
aldus verhoogd maar de verdeelsleutel tussen de steden/gemeenten van Fluvia blijft ongewijzigd.
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Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

2022

041000

2022

041000

Algemene

Raming

incl.

rekening

btw

649400

714.780,00 EUR

664300

304.380,00 EUR

BESLUIT
25 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire,
Wim Monteyne, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
1 ONTHOUDING (Antoon Vanassche)
Artikel 1
De gemeente Zwevegem verleent goedkeuring aan de dotatie 2022 voor de hulpverleningszone Fluvia:


dotatie voor exploitatie = 714.780,00 euro;



dotatie voor investeringen = 304.380,00 euro.

Artikel 2
De gemeenteraadsbesluiten betreffende de bijdrage van de gemeenten aan de financiering van de zone en
de erin aangebrachte wijzigingen worden, binnen de twintig dagen volgend op hun goedkeuring, ter
goedkeuring overgemaakt aan:
- de provinciegouverneur, p/a FAC Kamgebouw, Koning Albert I - laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge;
- de hulpverleningszone Fluvia, p/a Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk.
5.

Goedkeuring toekenning toelagen 2021 (algemeen).

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41 23°.
Situering
De vermelde jaarlijkse aanvragen voor toelage op de lijst in bijlage, kaderen niet binnen een bestaand
gemeentelijk subsidiereglement. Nominatieve toelagen dienen voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
Verzoek
Jaarlijks verzoek van verschillende organisaties voor het verkrijgen van een toelage.
Verwijzingsdocumenten
Lijst 2021 toelagen algemeen. (GR20211025_bijlage_2021_35)
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Het betreft jaarlijkse toelagen, die voor de vermelde organisaties nodig zijn om de werking te verzekeren.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene
rekening

Actie

Toelage
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2021

011200

649300

2.500,00 EUR

2021

041000

649300

5.000,00 EUR

2021

087900

649300

2.100,00 EUR

2021

011000

649300

2.260,00 EUR

2021

068000

649300

825,00 EUR

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan de organisaties, vermeld op de lijst in bijlage (GR20211025_bijlage_2021_35), wordt voor het dienstjaar
2021, een toelage toegekend.
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend, dient hij
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.

6.

Toekenning toelage tussenkomst huur aan Zwevegemse verenigingen i.k.v. coronanoodfonds - deel 2.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit

van

de

gemeenteraad

van

27

april

2020

betreffende

goedkeuring

noodfonds

en

stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.
Verwijzingsdocumenten
Verdeling noodfonds verenigingen.
Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen. Binnen deze
categorie is één van de maatregelen dat verenigingen geen huur moeten betalen t.e.m. 31 december 2020,
ondertussen werd dit verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel het volgende:
- verenigingen die infrastructuur huren, die het lokaal bestuur zelf exploiteert, krijgen geen factuur.
- verenigingen die bij externen huren, krijgen de huur terugbetaald in de vorm van een toelage.
Voor deze maatregel is 100.000 euro voorzien.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
De verenigingen hebben het zwaar te verduren gehad tijdens de coronacrisis. Het verenigingsleven lag tot
eind augustus zo goed als stil. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke
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maatregelen. Een eerste deel toelagen werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021,
nu volgt een tweede deel voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021.
De budgetten waren voorzien in het exploitatiebudget van 2020. Doordat dit niet zomaar kan overgezet
worden naar 2021, zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van
2021. De uitbetaling kan wel al gebeuren.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Actie

Beschikbaar krediet

rekening
2021

071000

incl. btw

649300

AC521

-112.575,25 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage – voor een
totaal bedrag van 59.092,36 euro - toegekend zoals vermeld in bijlage (GR20211025_bijlage_2021_36).
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend dient hij
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
7.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit

van

de

gemeenteraad

van

27

april

2020

betreffende

goedkeuring

noodfonds

en

stimulerende/compenserende maatregelen n.a.v. de coronacrisis.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 mei 2020 betreffende goedkeuring Coronaplan solidair Zwevegem.
Verwijzingsdocumenten
Verdeling noodfonds verenigingen.
Situering
Binnen het coronaplan solidair Zwevegem is een categorie ‘verenigingen in nood’ opgenomen. Binnen deze
categorie is één van de maatregelen dat verenigingen een tussenkomst kunnen krijgen bij afgelaste
activiteiten en bij geplande activiteiten met extra kosten omwille van de corona-maatregelen t.e.m. 31
december 2020, ondertussen werd dit verlengd t.e.m. 31 augustus 2021. Concreet betekent deze maatregel
het volgende:
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- verenigingen krijgen de effectief gemaakte kosten van afgelaste evenementen terugbetaald. Voor zover
deze kosten niet kunnen gerecupereerd worden bij andere instanties.
- verenigingen krijgen de bijkomende kosten door de opgelegde coronamaatregelen voor hun geplande
evenementen terugbetaald.
Voor deze maatregel is 150.485,30 euro voorzien.
Motivering
De verenigingen hebben het zwaar te verduren gehad tijdens de coronacrisis. Het verenigingsleven lag tot
eind augustus zo goed als stil. Indien er toch activiteiten konden worden georganiseerd bracht dit extra
kosten met zich mee om aan de voorwaarden te voldoen van de op dat ogenblik geldende
coronamaatregelen. Als lokaal bestuur willen we de verenigingen ondersteunen via specifieke maatregelen.
Een eerste deel toelagen werd reeds goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2021, nu volgt een
tweede deel voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 augustus 2021.
De budgetten waren voorzien in het exploitatiebudget van 2020. Doordat dit niet zomaar kan overgezet
worden naar 2021, zal dit meegenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van
2021. De uitbetaling kan wel al gebeuren.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Actie

rekening
2021

071000

649300

Beschikbaar krediet
incl. btw

AC521

-112.575,25 euro

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Aan de vermelde organisaties en verenigingen wordt, voor het dienstjaar 2021, een toelage – voor een
totaal bedrag van 3.371,74 euro - toegekend zoals vermeld in bijlage (GR20211025_bijlage_2021_37).
Artikel 2
De toelagetrekker dient de toelage te gebruiken voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend en het
gebruik moet gerechtvaardigd worden.
Artikel 3
Als de toelagetrekker de toelage niet aanwendt voor het doel waarvoor ze hem werd toegekend dient hij
deze terug te betalen.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de financieel directeur.
8.

Goedkeuring wijziging organiek reglement gemeentelijke adviesraad cultuur en
bibliotheek Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 24 juni 2019 betreffende goedkeuring participatiereglement.
- Besluit van de gemeenteraad van 15 juli 2019 betreffende goedkeuring organiek reglement gemeentelijke
adviesraad cultuur en bibliotheek.
Verwijzingsdocumenten
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- Advies gemeentelijke adviesraad voor cultuur en bibliotheek van 23 juni 2021.
- Gewijzigd organiek reglement van de gemeentelijke adviesraad cultuur en bibliotheek Zwevegem
(GR20211025_bijlage_2021_38).
Situering
De gemeentelijke adviesraad cultuur en bibliotheek Zwevegem fungeert als een van de inspraakkanalen
binnen het lokaal bestuur. De concrete opdracht, werking, bevoegdheden en samenstelling ervan worden op
het gemeentelijk niveau bepaald en vastgelegd in het organiek reglement.
Motivering
Na overleg van de adviesraad voor cultuur en bibliotheek op 23 juni 2021 wordt voorgesteld om enkele
aanpassingen door te voeren in het organiek reglement:
- door een interne reorganisatie binnen de cluster vrije tijd valt toerisme voortaan niet meer onder de
bevoegdheid van het diensthoofd cultuur en bibliotheek zodat de thematische focusgroep toerisme mag
ontbonden worden;
- naar analogie met alle andere gemeentelijke adviesraden wordt voorgesteld om artikel 5 § 4, “de leden
van

de

gemeenteraad

worden

als

waarnemer

zonder

stemrecht

uitgenodigd”

te

schrappen.

Gemeenteraadsleden worden dan niet meer persoonlijk uitgenodigd naar de bijeenkomsten van de
adviesraad voor cultuur en bibliotheek en de bijhorende focusgroepen. Iedere burger kan deelnemen aan
de algemene vergadering waarvan de datum wordt aangekondigd in Infopunt en op de gemeentelijke
website.
BESLUIT
18 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman)
8 STEMMEN TEGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Enig artikel
Het gewijzigd organiek reglement van de gemeentelijke adviesraad cultuur en bibliotheek Zwevegem,
toegevoegd als bijlage bij dit besluit (GR20211025_bijlage_2021_38), wordt goedgekeurd.

Motivatie stemgedrag fractie N-VA, Groen en Zwevegem Vooruit:
de fracties kunnen zich niet akkoord verklaren met schrapping van artikel 5§4 want dit staat
haaks op wat altijd door het college van burgemeester en shepenen gezegd wordt, namelijk dat
raadsleden altijd zullen uitgenodigd worden.
9.

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

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dd. 21 maart 2014
inzonderheid artikel II.16.
- Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot
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wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 1997 betreffende de programmatie-,
rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs.
- Besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2014 betreffende de aanvraag tot oprichting van het type 9 in de
gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-Op.
- Besluit van de gemeenteraad van 22 maart 2021 betreffende het afschaffen type 3 in buitengewoon
onderwijs de Klim-Op en verhoging capaciteit type 9 en basisaanbod.
Situering
In de gemeenteraad van 22 maart 2021 werd beslist om het aanbod type 3 in gemeenteschool voor
buitengewoon onderwijs de Klim-Op op te heffen vanaf 1 september 2021. Door de opheffing van het
aanbod type 3 kon de capaciteit voor het aanbod type 9 uitgebreid worden.
Motivering
In de wetgeving is voorzien dat reeds ingeschreven leerlingen in type 3 hun schoolloopbaan kunnen
afwerken in de school ook wanneer dit type wordt afgeschaft. De wetgeving is echter niet sluitend in het
uitdoofscenario. Na telefonisch overleg met het schoolbeheerteam blijkt immers dat de leerlingen hun
loopbaan kunnen afwerken, maar worden er geen lestijden voor deze leerlingen berekend. Dit betekent dat
dit zowel voor de school als voor de aanwezige leerlingen nadelig is op vlak van ondersteuning die zij
kunnen bieden/krijgen. Na overleg met het schoolbeheerteam wordt voorgesteld om tijdelijk het verzoek tot
afschaffing aanbod type 3 in te trekken, en de capaciteit voor type 3 te laten uitdoven. Voor het schooljaar
2021-2022 wordt de capaciteit van aanbod type 3 op 2 leerlingen geplaatst. Nieuwe leerlingen kunnen vanaf
schooljaar 2021-2022 niet meer inschrijven voor aanbod type 3.
BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire,
Antoon Vanassche)
4 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
De gemeenteraad beslist om de aanvraag tot afschaffing van het aanbod type 3 in te trekken.
Artikel 2
De gemeenteraad beslist om het aanbod type 3 in gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs de Klim-Op
te laten uitdoven vanaf 1 september 2021.
Artikel 3
Vanaf september 2021 is de capaciteit voor leerlingen lager onderwijs type 3 beperkt tot 2 plaatsen.
Artikel 2
De leerlingen die momenteel in aanbod type 3 zijn ingeschreven kunnen hun lagere schoolloopbaan afmaken
in de school. Nieuwe leerlingen kunnen niet meer inschrijven voor aanbod type 3 vanaf schooljaar 20212022.
Artikel 3
In de notulen van de gemeenteraad d.d. 22 maart 2021 zal een randmelding gemaakt worden betreffende
beslissing van heden.

Motivatie stemgedrag fractie N-VA:
de fractie blijft bij haar standpunt dat ze niet akkoord gaat met de afschaffing.
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10. Leveren van koffie + nevenproducten en bruikleen/huur koffietoestellen ten behoeve van
gemeentebestuur en OCMW Zwevegem. - Goedkeuring opdracht met vaststellen wijze van
gunnen.
Bevoegdheid
- Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende het
bestuurlijk toezicht.
- Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrchten in de klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
Verwijzingsdocumenten
Opdrachtdocumenten.
Motivering
Teneinde te voldoen aan de wetgeving op overheidsopdrachten dient voor de aankoop van koffie,
nevenproducten en bruikleen/huur van koffietoestellen een prijsofferte te worden uitgeschreven.
De opdracht wordt, gezien de diverse noden, opgesplitst in twee percelen. Perceel 1 omvat de levering van
koffie + nevenproducten en bruikleen/huur van koffietoestellen ten behoeve van gemeentebestuur
Zwevegem (gemeentepunt, ATD, bib, onderwijs,…).

Perceel 2 omvat de levering van koffie +

nevenproducten en bruikleen/huur van koffietoestellen tan behoeve van het OCMW Zwevegem, meer
bepaald voor het Woorzorgcentrum.
Het gemeentebestuur Zwevegem treedt op als opdrachtgevend bestuur.
De opdracht wordt uitgeschreven voor een periode van 5 jaar met een vooropgestelde aanvangsdatum van
1 maart 2022.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Raming

rekening
2022

Beschikbaar

krediet

(aandeel gemeente)

011001

600005

31.687,50 € btw excl.

16.250 € (AR 600005)

080001-080002-

614080

of 33.817,44 € btw

7.350 € (AR 614080)

080003-080100

incl. waarvan
12.187,50 € btw excl.
of 13.053.75 € btw
incl. ten laste van de
gemeente en 19.500
€ btw excl. of
20.763,69 € btw incl.
ten laste van het
OCMW

2023-2026

011001

600005

42.250 € btw excl. of

16.250 € (AR 600005)
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080001-080002-

614080

080003-080100

45.089,92 € btw incl.

7.350 € (AR 614080)

waarvan 16.250 €
btw excl. of 17.405 €
btw incl. ten laste
van de gemeente en
26.000 € btw excl. of
27.684,92 € btw incl.
ten laste van het
OCMW (op jaarbasis)

2027

011001

600005

10.562,50 € waarvan

16.250 € (AR 600005)

080001-080002-

614080

4.062.50 € btw excl.

7.350 € (AR 614080)

080003-080100

of 4.351,25 € btw
incl. ten laste van de
gemeente en 6.500 €
btw excl. of 6.921,23
€ btw incl. ten laste
van het OCMW

TOTAAL

011001

600005

211.250 € btw

81.250

080001-

614080

excl. of 225.449,60

600005)

080002-

€ btw incl.

36.750

080003-

waarvan 81.250 €

614080)

080100

btw excl. of 87.025

(totalen

€

(AR

€

(AR

€ btw incl. ten
laste van de
gemeente en
130.000 € btw
excl. of 138.424,60
btw incl. ten laste
van het OCMW

Gunningsprocedure : Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Wim Monteyne, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan
Rollez)
4 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Leveren van koffie + nevenproducten en bruikleen/huur
koffietoestellen ten behoeve van gemeentebestuur en OCMW Zwevegem” met een totale raming van
211.250 euro btw exclusief of 225.449,60 euro btw inclusief waarvan 81.250 euro btw exclusief of 87.025
euro btw inclusief ten laste van de gemeente Zwevegem en 130.000 euro btw exclusief of 138.424 euro btw
inclusief ten laste van het OCMW Zwevegem.
Artikel 2
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De opdracht zal gegund worden door middel van een onderhandelingsprocedure met bekendmaking bij
aanvang van de procedure.
Artikel 3
Het gemeentebestuur Zwevegem treedt op als opdrachtgevend bestuur.
Artikel 4
OCMW Zwevegem wordt in kennis gesteld van dit besluit.
Artikel 5
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel BI 011001 – AR 600005 en BI 080001080002-080003-080100 – AR 614080 van het budget 2022-2027.

Motivatie stemgedrag fractie Groen en Zwevegem Vooruit:
de fracties kunnen niet akkoord gaan met het feit dat in perceel 2 geen fairtrade koffie
gevraagd wordt.
11. Herwaardering en vrijwaring van voetweg SD143, Mortagneweg.
Bevoegdheid
Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 35.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 22 december 2018
- Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.
- Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 augustus 2015, houdende weigeren
stedenbouwkundige vergunning 2015/103 voor het aanleggen van een toegangsweg, gelegen te
Vinkestraat/Marberstraat te 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), aanvrager Vermeulen Lodewijk.
- Beslissing van de gemeenteraad van 28 juni 2021, houdende verzoekschrift aan de gemeenteraad tot
herwaardering en vrijwaring van een gemeenteweg: gemeenteweg SD143, Mortagneweg.
Verwijzingsdocumenten
- Arrest van de raad van vergunningsbetwistingen van 5 mei 2020.
- Verslag van de provinciale omgevingsambtenaar van 25 september 2020.
- Beslissing van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen van 22 december 2020.
- Verzoekschrift van Trage Wegen de dato 31 mei 2021.
- Advies Minaraad de dato 13 oktober 2021.
Situering
Op 31 mei 2021 werd een verzoekschrift ingediend door Luc De Cuyper en Michiel Haerens, leden van de
werkgroep Trage Wegen, en namens diezelfde werkgroep. Dit verzoekschrift werd ingediend conform artikel
35 van het decreet gemeentewegen van 3 mei 2019.
Dit artikel 35 stipuleert dat iedereen het recht heeft om een verzoekschrift in te dienen tot vrijwaring van en
herwaardering van een in onbruik geraakte gemeenteweg. De gemeenteraad dient op basis van een
dergelijk verzoekschrift een van volgende standpunten in te nemen:
- Ofwel door een opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen om de publieke
doorgang over de volledige breedte van de gemeenteweg te vrijwaren.
- Ofwel door het college van burgemeester en schepenen te belasten met het opstarten van een procedure
tot wijziging, verplaatsing of opheffing van de gemeenteweg.
Gemeente Zwevegem en de werkgroep trage wegen, werken actief aan het opwaarderen van de
Zwevegemse trage wegen.
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Binnen deze werkgroep trage wegen, met vertegenwoordiging vanuit natuurpunt, wandelverenigingen,
landbouw, fietsersbond, mandatarissen en ambtenaren, wordt een beheers- en beleidsplan trage wegen
opgemaakt, met als doel de deelkernen in Zwevegem te verbinden via een goed onderhouden trage
wegennetwerk.
Met dit beheers- en beleidsplan willen we komen tot primaire en secundaire wandelverbindingen, waarbij
gebruik kan worden gemaakt van voetwegen die in ons landschap aanwezig zijn. Binnen de werkgroep
worden de bestaande knelpunten besproken, teneinde een binnen de financiële meerjarenplanning van
Zwevegem passende oplossing te zoeken.
In huidig kader werd binnen de werkgroep trage wegen de primaire verbinding voetweg SD090, SD121,
SD048, SD143 (Perrestraat – Zandbeekstraat) goedgekeurd als verder te onderzoeken wandelverbinding
tussen Den Helder en Bellegem. Hierin werd voetweg SD143 opgenomen binnen de primaire verbindingen.
Aansluitend op deze primaire verbinding kan een secundaire verbinding aansluiting vinden via voetweg
SD126 – SD137 – SD120 (Drielindenstraat – Vinkestraat – Achterhoek).
Deze verbinding werd binnen de werkgroep trage wegen ook goedgekeurd als verder te onderzoeken
wandelverbinding.
Motivering
Decretaal gezien stipuleert artikel 85 van het decreet gemeentewegen dat buurtwegen, die bestonden op 1
september 2019, geacht worden gemeentewegen te zijn.
Aangezien voetweg nr. 143 opgenomen is in de Atlas der Buurtwegen en nooit is afgeschaft of verlegd,
moet zij dus worden aanzien als een bestaande gemeenteweg.
Bovendien kan, overeenkomstig artikel 8 van het decreet gemeentewegen, niemand een gemeenteweg
wijzigen, verplaatsen of opheffen zonder voorafgaande goedkeuring van de gemeenteraad.
Het feit dat de voetweg nr. 143 de facto op eigen gereide wijze, en zonder vergunning, werd omgevormd tot
een gracht, doet niets af aan het feit dat zij volgens de atlas nog steeds bestond en bestaat. Anders
redeneren zou impliceren dat voldongen feiten winst kunnen opleveren.
Overeenkomstig artikel 14 van het gemeentewegendecreet kunnen gemeentewegen alleen opgeheven
worden door een bestuurlijke beslissing (i.c. de gemeenteraad) en kunnen zij niet verdwijnen door nietgebruik. Van desaffectatie kan dus geen sprake zijn.
BESLUIT
EENPARIG
Enig artikel
De gemeenteraad mandateert het college van burgemeester en schepenen conform artikel 35 van het
decreet houdende gemeentewegen om voetweg 143 te vrijwaren en/of te herwaarderen, en dit met alle
middelen die het decreet gemeentewegen haar biedt.
12. Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij en
beslissing over de criteria voor de stemverhouding in de algemene vergadering.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridisch grond
-

Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

-

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

-

Bestuursdecreet van 7 december 2018.

-

Regeerakkoord Vlaamse regering 2019-2024.
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-

Het decreet houdende wijzigingen van diverse decreten met betrekking tot wonen, zoals bekrachtigd en
afgekondigd door de Vlaamse regering op 09 juli 2021 (B.S. 10 september 2021), waarbij een
regelgevend kader met betrekking tot de woonmaatschappijen wordt gecreëerd.

Verwijzingsdocumenten
-

Brief van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed d.d. 23 oktober
2020 en 17 maart 2021 aan alle burgemeesters om een voorstel van werkingsgebied in te dienen tegen
31 oktober 2021.

-

Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2021 aangaande de keuze tot het
weerhouden van SHM Eigen Haard voor de gemeente Zwevegem.

-

Verslag van de bespreking van het voorstel tot afbakening van de werkingsgebied van de toekomstige
woonmaatschappij met de gemeenten Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem tijdens het
bovenlokaal woonoverleg d.d. 17 september 2021.

-

Het afsprakenkader over de afbakening van het werkingsgebied voor de nieuwe woonmaatschappij.

Situering en motivering
Na de bekendmaking van het Vlaams regeerakkoord was het duidelijk dat de Vlaamse regering twee zaken
wil doorvoeren in het landschap van de sociale huisvesting: één SHM per gemeente en een tendens naar
schaalvergroting.
De Vlaamse regering wenst met de vorming van de woonmaatschappij de dienstverlening te verhogen, de
complementaire werking van het sociaal verhuurkantoor en de sociale huisvestingmaatschappij te verenigen,
de transparantie te verhogen, de regierol van het lokaal bestuur te doen primeren en de lokale
betrokkenheid en het zeggenschap te waarborgen.
SHM Eigen Haard, SHM Eigen Gift en Eigen Hulp knoopten reeds vroeger fusiegesprekken aan en stelden
een

intentieverklaring

op

waarbij

afspraken

werden

gemaakt

omtrent

een

aantal

belangrijke

aangelegenheden.
Parralel met de fusiegesprekken waarvan sprake hierboven werden gesprekken opgestart met de
buurgemeenten om af te toetsen of een ruimer werkingsgebied voor de toekomstige woonmaatschappij
mogelijk was.
Er waren diverse gesprekken tussen de lokale besturen Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem
onderling en tussen de lokale besturen en de woonactoren op het niveau van het voorliggende
werkingsgebied (zie verslag waarvan sprake hierboven met de opmerkingen en bedenkingen die bij deze
regionale visie geformuleerd werden door de woon- en welzijnsactoren in het (boven)lokaal woonoverleg).
Zo ontstond het voorliggend voorstel van afbakening van een werkingsgebied met de gemeenten Avelgem,
Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem waarin 1930 sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en 39 woningen die op de private markt worden ingehuurd - de huidige SVK-woningen –
gelegen zijn.
Het voorliggende voorstel van afbakening van werkingsgebied is weliswaar niet aaneensluitend maar dit
werd omstandig gemotiveerd (zie afsprakenkader onder punt 5 in bijlage) en er zal aldus een uitzondering
aangevraagd worden aan de bevoegde minister.
De regelgeving schrijft ook voor dat de gemeenten die samen het werkingsgebied vormen over minimaal 50
% +1 van de stemrechten moeten beschikken; dat de overige stemrechten (= max. 50%-1) worden
verdeeld over de publieke (Vlaams gewest, provincie) en private aandeelhouders; dat de gemeenten
gevraagd worden om bij hun voorstel tot afbakening van de toekomstige woonmaatschappij ook reeds in te
gaan op de verdeling van de stemrechten tussen de lokale besturen en dit op basis van objectieve criteria in
functie van het sociaal woonbeleid.
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De betrokken gemeenten stellen voor om voor de onderlinge verdeling van de stemrechten een eerder
eenvoudig systeem te hanteren. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met het aantal sociale
huurwoningen in de gemeenten én met het aantal huishoudens. Aan beide indicatoren wordt eenzelfde
gewicht toegekend.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Met de gemeente Zwevegem sluiten we aan bij het werkingsgebied van de toekomstige woonmaatschappij
dat wordt gevormd met de volgende gemeenten: Avelgem, Kuurne, Spiere-Helkijn en Zwevegem.
Artikel 2
De gemeente Zwevegem gaat akkoord dat het aantal sociale huurwoningen en het aantal huishoudens
zullen worden gehanteerd als objectieve criteria voor de stemrechtenverdeling tussen de betrokken
gemeenten in de algemene vergadering en dit volgens de verhouding 50/50. Dit voorstel van
stemrechtenverdeling zal opgenomen worden in het aanvraagformulier.
Artikel 3
Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan VMSW via woonmaatschappij@vmsw.be
Deze beslissing wordt eveneens ter kennis gebracht van de provinciegouverneur, zoals bepaald in artikel 330
e.v. van het decreet lokaal bestuur.
13. Goedkeuring instap lokaal energie- en klimaatpact.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
-

Decreet lokaal bestuur, en in het bijzonder artikel 2.

-

De internationale conferentie inzake milieu en ontwikkeling gehouden in Rio de Janeiro in 1992 en het
internationaal verdrag van Kyoto van 1997 met betrekking tot het nemen van maatregelen ter
bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

-

De beslissing van de federale overheid, New York 2015, om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te
onderschrijven.

-

Beslissing van de Vlaamse regering van 9 december 2019 tot goedkeuring van het Vlaams Energie- en
Klimaatplan (VEKP) 2021-2030.

-

Besluit van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende goedkeuring regionale ruimtelijke
energiestrategie en SECAP.

-

Beslissing van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende goedkeuring meerjarenplan 20202025 gemeentebestuur Zwevegem.

-

Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende goedkeuring meerjarenplan 20202025 (boekjaar 2020-1).

-

Burgemeestersconvenant 2030, ondertekend door de 13 burgemeesters van Zuid-West-Vlaanderen op 14
juni 2019, waarmee ze aantonen structurele maatregelen te willen nemen die op lange termijn een grote
impact hebben op het klimaat en de CO2 met 40% reduceren tegen 2030.

-

Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 augustus 2021 betreffende bevraging
lokaal energie- en klimaatpact.

Verwijzingsdocumenten
-

20210406_Het Lokaal Energie en Klimaatpact. (GR20211025_bijlage_2021_39)
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-

20210406_LEKP_overzicht bedragen.

-

Advies Minaraad d.d. 13 oktober 2021.

Situering
In Zuid-West-Vlaanderen hebben de 13 burgervaders het vernieuwde Burgemeestersconvenant getekend
voor een CO₂-reductie van 40% tegen 2030. Naar aanleiding van dit engagement, dat we als regio zijn
aangegaan, werd het afgelopen jaar een regionaal energie- en klimaatactieplan opgemaakt, samen met de
lokale besturen: het SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan). De gemeenteraad verleende in
zitting van 23 november 2020 goedkeuring aan de regionale ruimtelijke energiestrategie en SECAP.
Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar om
samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en
herkenbare werven (zie hieronder) wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een
gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen
geven aan werk te maken van concrete engagementen zoals hieronder vermeld:
Lokale besturen engageren zich om:
-

Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken.
Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09 % te realiseren in hun eigen
gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed).

-

Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 % in
2030 ten opzichte van 2015 te realiseren.

-

Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden.

-

Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties
in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste
2025.

-

Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken.

-

Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en
zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

De Vlaamse overheid engageert zich om:
-

Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals bepaald in
het subsidiebesluit en de werkprogramma’s.

-

Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het publiek
patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden.

-

Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen
die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact.

-

Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te ondertekenen.

-

In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende sectororganisaties de
wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te stroomlijnen.

-

Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, Federale
en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om mee de
doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse overheid in hoofdstuk
4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd.

-

Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact ondertekenen, in
een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van de vrij beschikbare
middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire engagementen kunnen
aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid.
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Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen
om de doelstellingen vermeld in de onderstaande werven waar te maken (de doelstellingen zijn bepaald

door Vlaanderen, als gemeente wordt men niet aangesproken op het niet behalen van een doelstelling op
gemeentelijk niveau):
1. Laten we een boom opzetten
-

Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+ 6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030).

-

1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+ 3.300 km extra vanaf 2021
t.e.m. 2030).

-

Eén extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021
t.e.m. 2030).

2. Verrijk je wijk
-

50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021
t.e.m. 2030.

-

1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor
een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in
2030.

3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
-

Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600
toegangspunten).

-

Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten).

-

1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030.

4. Water het nieuwe goud
-

1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding).

-

Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor
regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen voor
hergebruik of infiltratie).

Verzoek
De Vlaamse regering vraagt het lokaal bestuur Zwevegem om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te
ondertekenen.
Motivering
Met het intekenen op het Lokaal Energie- en Klimaatpact bouwen we verder aan het bereiken van de lokale
klimaatdoelstellingen zoals deze werden bepaald in het klimaatplan Zwevegem. Vanuit dit plan werden reeds
de nodige middelen voorzien in het meerjarenplan.
Financiële gevolgen
Als recurrente ondersteuning van de gemeenten die het Pact ondertekenen, wordt door de Vlaamse overheid
voorzien in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 euro, evenals een vast gedeelte van de vrij
beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds. Deze budgettaire engagementen kunnen aangepast
worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid. Deze jaarlijkse subsidies worden verdeeld over de
gemeenten die het pact ondertekenen volgens de volgende verdeelsleutel: 80% op basis van het aantal
inwoners en 20% op basis van het gemeentefonds. Het definitieve subsidiebedrag wordt steeds
bekendgemaakt op 1 december 2021 en wordt uitgekeerd op 30 april 2022. Vanuit de gemeente wordt een
cofinanciering gevraagd van 50% voor het uitvoeren van acties. Deze middelen werden reeds voorzien in
het meerjarenplan.
BESLUIT
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EENPARIG
Enig artikel
De gemeenteraad beslist om het Lokaal Energie- en Klimaatplan (GR20211025_bijlage_2021_39) te
ondertekenen.
14. Goedkeuring regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West- Vlaanderen.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
Beslissing van de gemeenteraad van 23 november 2020 betreffende de goedkeuring regionale ruimtelijke
energiestrategie en SECAP.
Verwijzingsdocumenten
- 20210628 Regionale onthardingsstrategie – Begeleidende Brief.
- 20210630 Regionale onthardingsstrategie – Folder.
- 20210630 Regionale onthardingsstrategie – studiebundel.
- Advies Minaraad d.d. 13 oktober 2021.
Motivering
Ondanks het sterk blauw dooraderd karakter is Zuid-West-Vlaanderen veel te hard. Per inwoner ligt hier
gemiddeld 301 m² verharding, in de rest van Vlaanderen gemiddeld maar 284 m². Daar moeten we letterlijk
mee breken, en dus heeft Leiedal samen met (boven)lokale besturen en het middenveld een ‘Regionale
Onthardingsstrategie’ ontwikkeld. Het doel? Onder het Vlaamse gemiddelde duiken tegen 2040.

Aanleiding – urgentie
Door de grote verhardingsgraad (regionaal 20,4% tegenover gemiddeld 13,5% in Vlaanderen) heeft water
geen tijd om in de bodem te sijpelen en raakt het grondwater niet aangevuld. In droge en warme periodes
ontstaat daardoor een watertekort. Bij intense regen leidt de hoge verharding dan weer tot overstromingen.
Tijdens hittegolven kan het in verharde omgevingen zoals dorpskernen en stadscentra tot tien graden
warmer zijn dan in de open ruimte.
Ontharden is dus de boodschap om onze leefomgeving aan te passen aan de klimaateffecten: we geven het
water meer ruimte zodat het kan infiltreren, overtollig water slaan we op in bufferbekkens en we maken
plaats voor groen om bij af te koelen. Ontharding leidt zo tot meer biodiversiteit, een aangenamere
leefomgeving, bodemherstel, een betere luchtkwaliteit…

Context
In het beleidsplan 2020-2025 van Leiedal werd als objectief opgenomen de regio te ontharden tot op het
niveau van het Vlaams gemiddelde tegen 2040 en daarvoor een regionale onthardingsstrategie te
ontwikkelen en realiseren. Eind 2019 startte Leiedal in het kader van het Strategisch Project ZeroRegio met
de opmaak van deze Regionale Onthardingsstrategie. Op 11 december 2020 werd de draft van de Regionale
Onthardingsstrategie voor de Raad van Bestuur van Leiedal gepresenteerd. Naast de presentatie op de Raad
van Bestuur van Leiedal werd de strategie op heel wat andere fora en in overleggen gepresenteerd en
besproken voor verschillende groepen in het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021: Vlaanderen,
Provincie West-Vlaanderen, Vlinter, IGORO,… Gaandeweg werd de strategie bijgesteld en verfijnd op basis
van de aanvullingen, opmerkingen en vragen. Op 25 juni 2021 werd de Regionale Onthardingsstrategie
goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Leiedal.
De Regionale Onthardingsstrategie is zo het resultaat van GIS-analyses, literatuurstudies, ontwerpend
onderzoek, werk- en infosessies, overleggen met verschillende groepen, het klimaatatelier en het
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participatief onthardingstraject dat in het voorjaar van 2020 werden georganiseerd. Het resultaat van dit
traject werd in een studiebundel neergeschreven. De studiebundel kan functioneren als leidraad en
inspiratiebron voor ontharding op lokaal en regionaal niveau. Er werd ook een folder opgemaakt met de
belangrijkste doelstellingen en strategieën.
De Regionale Onthardingsstrategie is geen bindend maar een verbindend document: tussen sectoren en
actoren - tussen doelstellingen en daden - tussen actie en beleid – tussen bedenkers en gebruikers - …. Om
de strategie daadkracht te geven en samen tot uitvoering te brengen, wordt deze eind juni voorgelegd aan
de 13 gemeentebesturen van de regio Zuid-West-Vlaanderen ter goedkeuring. Zo kunnen we ons als regio
scharen achter de doelstellingen omtrent ontharding tegen 2040.

Doelstelling
We moeten de manier waarop we met ruimte omgaan drastisch veranderen en onze leefomgeving
aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Dit kunnen we slechts realiseren door gelijktijdig in
te zetten op volgende 2 sporen:
1. Zo min mogelijk bijkomende open ruimte aansnijden = de bouwshift.
2. Reeds aangesneden ruimte weer open maken = de ontharding.
Voor ontharding werd in het beleidsplan van Leiedal de doelstelling geformuleerd te dalen onder het Vlaams
gemiddelde tegen 2040. Met de Regionale Onthardingsstrategie becijferde Leiedal wat we moeten doen om
deze doelstelling te realiseren. We zouden zo regionaal 550 ha (of 18 m² per inwoner) moeten ontharden
om te kunnen dalen onder het Vlaams gemiddelde (o.b.v. data 2015). Mocht Zuid-West-Vlaanderen sneller
verharden dan gemiddeld in Vlaanderen, zullen we een extra tandje bij moeten steken om deze doelstelling
waar te kunnen maken.
Vlaanderen mikt met het klimaatpact op een ontharding van 1 m² per inwoner tegen 2030. Aangezien onze
verhardingsgraad de tweede hoogste is van Vlaanderen streven we ernaar dit sneller te realiseren, namelijk
tegen 2025. Regionaal komt dit neer op een ontharding van ca. 30 ha tegen 2025. Vanaf 2025 hopen we de
ontharding te kunnen versnellen door de komende jaren sterk in te zetten op een mentaliteitswijziging
d.m.v. sensibilisering, pilootprojecten en proeftuinen.

De strategie
Naast het becijferen van de doelstelling werd in de Regionale Onthardingsstrategie onderzocht op welke
manier we de doelstelling zouden kunnen realiseren. Om gebiedsdekkend en gestructureerd te kunnen
werken, werd de regio Zuid-West-Vlaanderen onderverdeeld in 6 typegebieden. Naast grondige analyses
werden voor deze typegebieden verschillende strategieën voor ontharding voorgesteld, gestaafd met goede
voorbeelden, ontwerpend onderzoek en mogelijke acties. Deze strategieën kunnen als leidraad en
inspiratiebron dienen om onthardingsprojecten op te starten en te realiseren. Het potentieel tot ontharding
op regionale schaal werd voor de verschillende typegebieden via GIS-analyses geraamd en in kaart
gebracht.
We willen inzetten op volgende strategieën per typegebied:
Publieke wegen:
- Wegen tot minimaal noodzakelijke verharding versmallen.
- Wegen met geen of weinig adressen knippen.
- Meer bomen en ander groen in de straten voorzien.
Kernen:
- Centrumpleinen met meer ruimte voor water en groen heraanleggen.
- Alternatieve vervoersmiddelen stimuleren en parkeerplaatsen stapsgewijs verminderen.
- Verharding bij (woon)ontwikkelingen beperken.
- Op groendaken, geveltuinen en groene voortuinen inzetten.
Woonwijken
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- Voortuinen en achtertuinen ontharden en vergroenen.
- Verkavelingen tot groene wijken transformeren.
Zones voor bedrijven en detailhandel
- Reconversie realiseren en stimuleren met meer ruimte voor water en groen.
- Functies stapelen en delen en de beschikbare ruimte optimaliseren.
- Bestaande (verouderde) sites revitaliseren en transformeren.
Publieke voorzieningen
- Speelplaatsen ontharden en vergroenen.
- Publieke sites als voorbeeldprojecten inzetten.
Open ruimte
- (Landbouw)bedrijfspercelen ontharden en landbouwbodems herstellen.
- Ingekokerde waterlopen en baangrachten openleggen.
- Oevers van waterlopen en baangrachten verzachten en vergroenen.
- Strikte regels bij (nieuwe) zonevreemde functies hanteren.
- Slecht gelegen bedrijven uitdoven.
- Verwaarloosde en leegstaande gebouwen en verhardingen slopen.
In de Regionale Onthardingsstrategie werd tot slot ook een actieplan opgenomen. We willen als regio
inzetten op volgende actiepunten om de strategie tot uitvoering te brengen:
- Sensibiliseren.
- Huidige werking bijstellen.
- Bestaande en nieuwe middelen slim inzetten.
- Proeftuinen en pilootprojecten opstarten.
- Faciliteren en ontzorgen.
- Handhaven en monitoren.
Verzoek
Leiedal vraagt de lokale besturen om deze regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen goed
te keuren.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen goed.
Artikel 2
Een afschrift van de beslissing wordt overgemaakt aan de intercommunale Leiedal.
15. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor de aanleg van een
oeverversteviging in de visvijver aan het Lettenhofpark in Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
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- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Situering
In kader van de aanleg van de parkbegraafplaats Lettenhofpark is fase 1 (grondwerken) afgewerkt.
Momenteel wordt de aanbesteding en aanpassing vergunning van fase 2 (infrastructuur en wegenis) volop
voorbereid. De uitvoering van fase 2 is voorzien om te starten in de lente van 2022.
Daarna wordt fase 3 (aanplanting) uitgevoerd door eigen dienst groen en wegen i.s.m. ‘t Alternatief.
Verwijzingsdocumenten
- Opdrachtdocumenten pr-jla-21-03 en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst groen en wegen.
- Lettenhofpark algemeen plan bovenbouw.
Motivering
In fase 2 wordt er concreet voorzien om de rij Italiaanse populieren langsheen voetbalveld 2 te rooien in
functie van de aanleg van een fietsverbinding tussen de parking voetbal en de Paridaanstraat. Hierbij wordt
de volledige boom en de stronk verwijderd.
In 2016 heeft de dienst zelf reeds enkele beperkte graafwerken in de zone tussen deze bomen en de
visvijver uitgevoerd. Hierbij werd opgemerkt dat bij het verwijderen van zelfs kleine wortels (< 5cm) de
oever van de visvijver direct begon te verschuiven. Het bodemniveau van de vijver daalt zeer snel (4 m) aan
deze kant van de vijver. Hierdoor is de dienst van oordeel dat, bij het volledig verwijderen van de bomen
inclusief de wortels, de oever van de vijver direct zal inkalven. Om dit probleem – zeker tijdens uitvoering
van fase 2 - te vermijden, is het plaatsen van een oeverversteviging door middel van kantplanken
onontbeerlijk. Hiermee worden de oevers van de visvijver verstevigd en dus de bruikbaarheid van de
visvijver op lange termijn gegarandeerd. Tegelijkertijd wordt de veiligheid van de bezoekers in deze
omgeving gegarandeerd, hetgeen alleen maar in belang zal toenemen door het aantal bezoekers dat de
komende jaren in deze omgeving gevoelig zal stijgen.
Als derde argument willen we absoluut bewaken dat de timing van uitvoering van fase 2 van de aanleg van
het Lettenhofpark op schema kan blijven.
Voor de aanleg van deze oeverversteviging werden opdrachtdocumenten pr-jla-21-03 opgemaakt, met een
totale raming van 48.360,50 euro excl. btw of 58.516,21 euro incl. btw verlegd en waarbij voorgesteld wordt
deze opdracht te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar
2022

Investeringsproject
IP 068000-2

Beleidsitem
068000

Algemene
rekening
220007

Actie
221

Beschikbaar
krediet incl. btw
655.000,00 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
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Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor de aanleg van een oeverversteviging in de visvijver aan
het Lettenhofpark in Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-jla-21-03 met een totale raming van
48.360,50 euro excl. btw of 58.516,21 euro incl. btw verlegd.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden door middel van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 068000-2 – BI 068000 – AR 220007 – AC
221 van het budget 2022.
16. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de Klein
Ronsestraat in Otegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur 40 en 41.
Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Fluvius met referentie S&A/G1/CW-350206 van 7 mei 2021 waarbij Fluvius de beschrijving en
kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Klein Ronsestraat
in Otegem, voor een totaal bedrag van 132.917,38 euro, vrij van btw ten laste van de gemeente Zwevegem.
Adviezen, machtigingen, akkoorden, …
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Door Fluvius werd een vraag ingediend voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de Klein
Ronsestraat in Otegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande rioleringswerken. Het ondergronds
brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2022.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar
2022

Investeringsproject
IP020000-5

Beleidsitem
020000

Algemene
rekening

Actie

225007

-

Beschikbaar krediet
incl. btw
375.000,00 euro

Detail

A werken aan netten, eigendom van DNB
werken aan infrastructuur, eigendom van
B DNB
werken aan infrastructuur, geen
C eigendom van DNB
Totalen =

bedrag excl.
btw
87.238,36
45.679,02
0,00
132.917,38

btw
toepassing
vrij van btw

btw
bedrag
0,00

bedrag incl.
btw
87.238,36

vrij van btw

0,00

45.679,02

nvt

0,00

0,00

0,00

132.917,38

BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, Eliane Spincemaille, Isabelle Degezelle, Kristof
Vromant, Raf Deprez, Marc Desloovere, Marc Claeys, Dirk Desmet, Bart Colson, Brigitte Desmet,
Barbara Demeulenaere, Stefaan Bonte, Yvan Nys, Carol Bostyn, Stefanie Vanden Bossche, Geert
Delaey, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire,
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Antoon Vanassche)
4 ONTHOUDINGEN (Wim Monteyne, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de
Klein Ronsestraat in Zwevegem, voor een totaal bedrag van 132.917,38 euro, vrij van btw ten laste van de
gemeente Zwevegem.
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP0 20000-5 – BI 020000 – AR 225007 van
het budget 2022.
Artikel 3
Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit.

Motivatie stemgedrag N-VA-fractie:
de fractie stelt dat nog een aantal punten onduidelijk zijn: zie nieuw tracé Klein Ronsestraat
tussen nummers 46-56.
17. Goedkeuring opdracht voor het ondergronds brengen van L.S. - en O.V.-netten in de
Scheldestraat in Otegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur 40 en 41.
Verwijzingsdocumenten
Schrijven van Fluvius met referentie S&A/G1/CW-349159 van 27 november 2020 waarbij Fluvius de
beschrijving en kostenraming laat geworden voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de
Scheldestraat in Otegem, voor een totaal bedrag van 62.889,25 euro, excl. btw of 64.385,81 euro incl. btw
deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.
Adviezen, machtigingen, akkoorden, …
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Door Fluvius werd een vraag ingediend voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de
Scheldestraat in Otegem. Deze aanpassing is ten gevolge van de geplande rioleringswerken. Het
ondergronds brengen van het net zal uitgevoerd worden in 2022.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar
2022

Investeringsproject
IP020000-5

Beleidsitem
020000

Algemene
rekening
225007

Actie
-

Beschikbaar krediet
incl. btw
375.000,00 euro

Detail

A werken aan netten, eigendom van DNB
werken aan infrastructuur, eigendom
B DNB (aansluitingen elektriciteit)
werken aan infrastructuur, eigendom
B DNB (wegname net)

bedrag excl.
btw
25.101,51
30.661,26

btw
toepassing
vrij van btw

vrij van btw
btw verlegd 21
7.126,48
%

btw bedrag incl.
bedrag
btw
0,00
25.101,51
0,00

30.661,26

1.496,56

8.623,04
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werken aan infrastructuur, geen
C eigendom van DNB
Totalen =

0,00
62.889,25

nvt

0,00

0,00

1.496,56

64.385,81

BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het ondergronds brengen van L.S.- en O.V.-netten in de
Scheldestraat in Otegem, voor een totaal bedrag van 62.889,25 euro excl. btw of 64.385,81 euro incl. btw
deels vrij, deels verlegd ten laste van de gemeente Zwevegem.
Artikel 2
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP0 20000-5 – BI 020000 – AR 225007 van
het budget 2022.
Artikel 3
Fluvius, President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk wordt in kennis gesteld van dit besluit.
18. 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.
De zitting wordt gesloten om 21.15 uur.

Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet
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Handtekening(en)

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 24 blz op code.esignflow.be met code 6365-4923-4683-5376

