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De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

1.

Kennisname verslagen adviesraden.

De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van volgende adviesraden die ter beschikking werden
gesteld in cobra@home:

- Verslag van de Gemeentelijke Adviesraad voor Cultuur en Bibliotheek, d.d. 23 juni 2021.
- Verslag van de Adviesraad Groen en Bebloeming, d.d. 1 juli 2021.
- Verslag van de Commissie Bouwkundig Erfgoed, d.d. 5 juli 2021.
2.

Kennisname jaarverslag informatieveiligheid gemeente.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens.
- Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2018 betreffende de functionarissen voor
gegevensbescherming, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronisch
gegevensverkeer.
Verwijzingsdocumenten

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met code 7100-6140-3893-2657.

Jaarverslag informatieveiligheid 2020-2021.
Motivering
Het jaarverslag informatieveiligheid, verplicht door het besluit van de Vlaamse regering van 23 november
2018 betreffende de functionarissen voor gegevensbescherming, beslaat de periode 22 augustus 2020 tot 30
juni 2021. Het geeft zicht op de uitgevoerde maatregelen van het informatieveiligheidsplan. Daarnaast geeft
het

jaarverslag

ook

een

overzicht

van

de

werkzaamheden

van

de

functionaris

voor

de

gegevensbescherming, de gegeven adviezen en de incidenten die plaatsvonden. Uit het verslag blijkt dat de
beheers- en beveiligingsmaatregelen rond persoonsgegevens in deze pandemie-periode verdergezet werden,
en dat daarnaast de bijkomende taken rond contact-tracing en het vaccinatiecentrum in de gemeente ook
integraal werden opgenomen.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag van de informatieveiligheid (22 augustus 2020 tot 30
juni 2021).
3.

Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 gemeente.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 177.
Verwijzingsdocumenten
Rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 gemeente Zwevegem.
Motivering
In uitvoering van het decreet lokaal bestuur rapporteert de financieel directeur over de volgende
aangelegenheden aan de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en schepenen:
1° de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met
budgettaire en financiële impact en het debiteurenbeheer;
2° de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten;
3° de financiële risico’s.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 gemeente
Zwevegem.
4.

Kennisname opvolgingsrapportering strategische nota gemeente - stand van zaken 30 juni
2021.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 263.
Juridische grond
- Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- Besluit van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus.
- 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 met
de bijbehorende bijlagen met de schema’s en de rekeningstelsels.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met code 7100-6140-3893-2657.

Verwijzingsdocumenten
Opvolgingsrapportering 30 juni 2021.
Motivering
Er wordt minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van
zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar voorgelegd.
De opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:
1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het
meerjarenplan of de aanpassing ervan;
4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico’s.
Het overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar in de
opvolgingsrapportering bevat minstens de volgende elementen:
1° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven, opgesteld conform schema J1;
2° een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard, opgesteld conform schema T2.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering 30 juni 2021.
5.

Kennisname goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst vzw De Stroom/gemeente
Zwevegem.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
Besluit van het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 juli 2021 betreffende goedkeuring
van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen gemeentebestuur Zwevegem en vzw De Stroom,
met betrekking tot het uitbouwen van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking en
kwetsbare burgers.
Verwijzingsdocumenten
Samenwerkingsovereenkomst, afgesloten tussen gemeentebestuur Zwevegem en vzw De Stroom, met
betrekking tot het uitbouwen van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een beperking en
kwetsbare burgers.
Situering
Sinds 2019 heeft de dienst jeugd & kinderopvang een samenwerkingsverband met vzw De Stroom (Kortrijk).
Iedereen heeft recht op vrije tijd. Vzw De Stroom heeft hierbij bijzondere aandacht voor kansengroepen
zoals mensen in (kans)armoede en mensen met een (vermoeden van) een beperking. Vanuit die overtuiging
zet VZW De Stroom zich in Zwevegem in voor:
-

Een vakantieaanbod voor kinderen met een beperking: inclusief waar mogelijk, doelgroepspecifiek waar
nodig.

-

De toeleiding van kwetsbare burgers (omwille van (kans)armoede of een (vermoeden van) beperking)
naar vakantie uitstappen binnen en buiten Zwevegem, via de uitbating van een Rap-op-Stap kantoor.

Een samenwerkingsovereenkomst verduurzaamt voor beide partijen de reeds opgebouwde samenwerking.
We merken sinds de samenwerking een duidelijke stijging in het aantal deelnemers. Samenwerking met
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deze

partner

draagt

duidelijk

bij

aan

het

bereiken

van

deze

specifieke

doelgroepen.

De

samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 13 juli
2021.
Verzoek
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten
voor een periode van 3 jaar (van 1 januari 2021 t.e.m. 31 december 2023).
Motivering
Een samenwerkingsovereenkomst verduurzaamt voor beide partijen de reeds opgebouwde samenwerking.
We merken sinds de samenwerking een duidelijke stijging in het aantal deelnemers. Samenwerking met
deze

partner

draagt

duidelijk

bij

aan

het

bereiken

van

deze

specifieke

doelgroepen.

De

samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 13 juli
2021.
De samenwerkingsovereenkomst met vzw De Stroom wordt afgesloten voor de duur van 3 jaar en heeft als
doel het samen uitbouwen van een doelgroepspecifieke werking en een Rap-op-Stap kantoor uit te baten.
Financiële gevolgen
Vzw De Stroom krijgt hiervoor een uitkoopsom zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst
middels betaling door de gemeente van de door de vzw aangeleverde jaarlijkse factuur.
Overzicht
Budgetjaar

Investerings-

Beleidsitem

Algemene rekening

Actie

Raming incl. btw

2021

BI 075101

AR 615270

AC625

7.480,00 euro

2022

BI 075101

AR 615270

AC625

7.592,20 euro

2023

BI 075101

AR 615270

AC625

7.706,08 euro

enveloppe

Er is hiervoor 10.000,00 euro voorzien in het budget 2021 onder de rubriek BI075101, AR615270.
BESLUIT
Enig artikel
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen d.d. 13
juli 2021 aangaande de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw De Stroom en
gemeente Zwevegem.
6.

Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen W13 en Agentschap Zorg en
Gezondheid betreffende lokale bronopsporing in kader van de COVID-19-pandemie.

Bevoegdheid
Decreet Lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 tot goedkeuring van het addendum, afgesloten door W13
met het Agentschap Zorg en gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in
het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2021 tot toekenning van een subsidie aan
de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de Covid-19-pandemie te
versterken.
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- Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen
om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken (hierna: BVR van 16 juli
2021).
Verwijzingsdocumenten
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2021 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van Covid-19pandemie te versterken – optie 1. (GR20210927_bijlage_2021_35)
Situering
Sedert de opstart vormt optie 1 (bronopsporing, en quarantainecoaching) een belangrijk beheersinstrument
om (1) contacten van besmette personen snel te identificeren en in quarantaine te plaatsen, (2)
(uitbraak)clusters te detecteren en isoleren en (3) burgers blijvend aan te moedigen en te sensibiliseren om
de basismaatregelen vol te houden om zo de transmissie van het COVID-19 virus te doorbreken en deze
pandemie in te dijken.
Bij bronopsporing wordt gezocht van wie de besmette persoon zelf de besmetting heeft opgelopen.
Bronopsporing heeft als voordeel dat heel gericht kan gezocht worden waar de besmettingen vandaan
komen en de lokale besturen als beleidsmakers heel gericht maatregelen (preventie, sensibilisering,
handhaving) kunnen nemen.
Als enige niveau ondernemen lokale besturen concrete acties om de bronopsporing te versterken. Ze leggen
verbanden door analyse van de beschikbare gegevens, inclusief de gegevens verkregen uit de
samenwerkingsovereenkomst met de zorgraad, waardoor ogenschijnlijk willekeurige besmettingen tot één
en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht om op die manier verdere verspreiding van COVID-19 te
beperken door het aanpassen van het lokale beleid inzake infectiebestrijding. Wanneer zij hotspots
detecteren, nemen zij eveneens maatregelen om deze te isoleren en zo mogelijk in te perken.
Intussen vordert de vaccinatiecampagne in Vlaanderen met rasse schreden. Niettemin zal bronopsporing de
komende maanden nodig blijven. Dit blijft een tweede belangrijke beschermingslinie tegen de verspreiding
van het virus.
Uit 2020 leerden we dat de combinatie van versoepelingen van de maatregelen die de verspreiding van het
coronavirus moesten indijken in de lente- en zomermaanden, de terugkeer van vakantiegangers en het
slechter wordende weer naar het einde van de zomer toe mogelijk aanleiding gaven tot de tweede en meest
dodelijke golf van de corona-pandemie in België. Het begin van de tweede golf werd door Sciensano
vastgesteld op maandag 31 augustus 2020.
De vaccinatiecampagne draait weliswaar op volle toeren, maar het zal vermoedelijk nog tot het najaar 2021
duren vooraleer de vaccinatiegraad voldoende hoog is om groepsimmuniteit te bekomen.
 Dit komt doordat er voor de bestelde 1,4 miljoen J&J vaccins nog geen leverzekerheid is. Die onzekerheid
omtrent de J&J vaccins heeft een dubbele impact: als ze niet tijdig geleverd worden, dan moeten er 2
andere vaccins in de plaats komen (J&J is vooralsnog immers het enige vaccin waarbij 1 prik volstaat). In
de voorbije maanden is al enkele keren gebleken dat de onzekerheid met betrekking tot de leveringen
en/of leeftijdsrestricties bepalend zijn voor het tempo van de vaccinatie.
 Daarnaast wordt de vaccinatiecampagne ook doorkruist door vakantieplannen van de bevolking,
waardoor de uitrol van de vaccinaties mogelijks vertraging oploopt. Veel Belgen gaan deze zomer op
vakantie naar het buitenland, en daarbovenop worden grote sportevenementen zoals de Tour de France
en het EK voetbal bezocht door Europeanen uit alle windstreken. In combinatie met de versoepelingen
van het “Zomerplan” en de oprukkende deltavariant bestaat zo een verhoogd risico is op het
importeren/verder verspreiden van nieuwe varianten.
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 In andere delen van het land, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, valt de vaccinatiegraad tegen
door twijfelaars en weigeraars.
 Bovendien bestaat de mogelijkheid dat een derde coronavaccinatie nodig zal zijn om de bevolking te
beschermen tegen oprukkende nieuwe varianten van het coronavirus.
 Met een te lage vaccinatiegraad is er onvoldoende groepsimmuniteit en ontstaat er een grote kans dat
het virus zich weer snel verspreidt. Deze kans wordt nog vergroot door de risico’s op het ontstaan van
nieuwe virusvarianten, en door de recente versoepelingen inzake sociale contacten en reizen. Daarom is
verhoogde waakzaamheid nodig om snel te kunnen ingrijpen bij uitbraken en een stijgende
besmettingsgraad. Het reëel bestaan van dit risico is recent nog bevestigd door nieuwe uitbraken zoals in
Israël en Portugal, niettegenstaande de zeer hoge vaccinatiegraad in Israël. Het is dan ook van essentieel
belang dat iedere vorm van uitbraak of clustervorming zo snel mogelijk gedetecteerd wordt, zodat de
nodige isolatie- en quarantainemaatregelen kunnen worden genomen.
 Daarenboven is er onvoldoende zekerheid over de duur van de beschermingsgraad die de huidige vaccins
bieden. Hierdoor bestaat de kans dat de groepsimmuniteit onvoldoende hoog is om risicoloos het najaar
en de winterperiode door te komen.
 Elke burger die overtuigd kan worden de basismaatregelen te respecteren, elke besmette persoon die
wordt opgebeld met het oog op de identificatie van (uitbraak)clusters en elke persoon die begeleid wordt
in het volhouden van de isolatie of de quarantaine, is een extra rem op de verspreiding van het virus.
We verwijzen hierbij ook naar het Hoog Overlegcomité in haar verslag van 18 juni 2021 (2020C80750.002):
“Het virus zal de volgende maanden blijven circuleren. Bovendien is het risico op nieuwe varianten reëel, die

mogelijks een hogere besmettelijkheid en ziektegraad veroorzaken. In dat verband heeft het Comité kennis
genomen van de huidige situatie met betrekking tot de delta-variant. Alleen een zo breed mogelijke
vaccinatiecampagne biedt hier een afdoend antwoord op. Verder is het belangrijk dat de verschillende
onderdelen van een deugdelijk risicobeheer, met name preventie, testing, isolatie en quarantaine,
contactopvolging, outbreak management, ventilatie, enz. op een adequaat en doeltreffend niveau worden
gehandhaafd.”.
Uit de evaluatie van de periode 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021 blijkt de meerwaarde van de
lokale besturen. Door hun direct contact met de burger en diepgaande kennis van de lokale situatie kunnen
de lokale besturen de bronopsporing en quarantainecoaching heel doeltreffend aanpakken. Hierbij gebruiken
ze verschillende acties en methodieken om nieuwe uitbraken en nieuwe besmettingen snel te lokaliseren en
te bekampen. In aanvulling van de centrale contacttracing op het Vlaamse niveau konden de lokale besturen
fysieke hulp bieden of zelfs beschermingsmateriaal ter beschikking stellen.
Op 16 juli 2021

heeft de Vlaamse Regering met het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli

2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken (hierna BVR 16 juli

2021) de contouren voor de complementaire

werking en inzet in preventie, sensibilisering, lokale bronopsporing, quarantainecoaching en aandacht voor
kwetsbare personendoor lokale besturen na 31 augustus 2021 uitgewerkt, met een bijhorende subsidie voor
optie 1.
Besturen die op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van
een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19pandemie te versterken (hierna: BVR 13 november 2020)

en/of het BVR van 23 april 2021 geen

samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid, kunnen vanaf 1
september 2021 alsnog een overeenkomst voor optie 1 afsluiten.
De lokale besturen werken in al deze opdrachten ondersteunend en/of aanvullend op de werking van de
COVID-19-teams binnen de zorgraden alsook op de werking van de centrale contactcenters.
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De

gemeenten

die

inzetten

op

optie

1

(sensibilisering/communicatie, preventie,

bronopsporing en quarantainecoaching) krijgen een forfaitaire subsidie van 0,125 euro per inwoner per
maand voor een periode van 1 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.
De gemeente wil, na overleg met alle betrokken diensten, complementair inzetten op optie 1.
Hiertoe wordt door W13 een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid.
Bij deze samenwerkingsovereenkomst worden volgende documenten als bijlage gevoegd:
 De nodige verwerkersovereenkomst(en) zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.
 De contactlijsten met het oog op het aanvragen van de nodige accounts op deze engagementen te
kunnen uitvoeren.
 In voorkomend geval, de nodige protocollen zoals voorzien op www.vlaanderenhelpt.be.
Via W13 zet de gemeente reeds sedert 1 november 2020 in op de engagementen zoals deze bedoeld zijn in
optie 1. Samen met de andere lokale besturen die zich verenigd hebben in W13, wil de gemeente dit
engagement verlengen.
Het opnemen van deze engagementen geschiedt met inachtneming van de bescherming van de privacy van
de burgers, zoals onder meer gewaarborgd door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
W13 zorgt samen met de gemeenten die zich hierin hebben verenigd,

voor de nodige capaciteit en

middelen om dit engagement kwaliteitsvol op te nemen.
De engagementen die W13 opneemt, doen geen afbreuk aan de engagementen die de gemeente in de
bestrijding van de coronapandemie reeds opgenomen worden binnen de werking van de ELZ. Integendeel,
ze zijn bedoeld om deze werking nog te versterken.
Door huidig besluit kunnen de complementaire engagementen in naam en voor rekening van de gemeente
worden opgenomen door W13.
De uitvoering ervan zal dus gebeuren door W13.
De bewoording van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2021 laat echter niet toe dat de
subsidies worden aangevraagd vanuit de regiowerking. De gemeenten moeten deze subsidies zelf
aanvragen.
Tussen de gemeenten die zich verenigd hebben in W13 wordt dan ook volgende overeenkomst gemaakt:
De gemeenten die zich verenigd hebben in W13 gaan ermee akkoord dat omwille van de bepalingen in het
besluit, de forfaitaire alsook variabele subsidie van de gemeente wordt opgevraagd door de stad Kortrijk en
vervolgens wordt doorgestort aan W13.
Motivering
Artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie verankert het voorzorgsbeginsel
in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van
zulke potentiële crisissen.

Dit beginsel houdt in dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk

werkelijkheid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen;
Gelet op de oproep van de Vlaamse regering van 16 oktober 2020, verankerd in het BVR van 13 november
2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken, aan alle Vlaamse gemeenten om aanvullend en
ondersteunend aan de reeds bestaande initiatieven bijkomende engagementen op te nemen in deze strijd;
Gelet op het toegenomen belang van lokale bronopsporing in Vlaanderen in het kader van de bestrijding van
de COVID-19-pandemie, is het noodzakelijk dat de gemeente via W13 zo snel mogelijk haar engagementen
kan verderzetten, zodat geen kostbare tijd verloren gaat.
Om te kunnen verderzetten is de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vereist.

Op basis

daarvan ontvangt de gemeente tevens de nodige accounts voor de verschillende platformen.
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De nodige stukken hiertoe werden sedert 20 juli 2021 door de Vlaamse overheid ter beschikking gesteld.
De gemeenteraad neemt het besluit tot mandaatverlening aan W13 om samen met de andere gemeenten
die zich hierin hebben verenigd, optie 1 verder te zetten. Tevens geeft zij mandaat aan de stad Kortrijk om
in haar naam en voor haar rekening de subsidies aan te vragen en te ontvangen, met het oog op de
doorstorting ervan aan W13.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot
toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken, het geconsolideerde besluit van de Vlaamse regering van 23 april 2021
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing en het contactonderzoek ter
bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli
2021 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de
COVID-19-pandemie te versterken.
Artikel 2
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst en keurt deze goed.
(GR20210927_bijlage_2021_35)
Artikel 3
De gemeenteraad geeft hiertoe mandaat aan W13 om in haar naam en voor haar rekening de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen engagementen verder op te nemen.
Artikel 4
Stadsbestuur Kortrijk wordt gemandateerd om de forfaitaire subsidie in naam van de gemeente aan te
vragen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, en door te storten aan het samenwerkingsverband W13.
7.

Goedkeuring instap lokaal energie- en klimaatpact.

8.

Goedkeuring regionale onthardingsstrategie voor Zuid-West- Vlaanderen.

De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen om agendapunt 7 en 8 te
verdagen en eerst het advies van de Mina-raad over deze dossiers te vragen in zitting
van 30 september 2021.
9.

Goedkeuring Brownfieldconvenant 134 Sobelcard.

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
Besluit van de Vlaamse regering van 15 januari 2021 betreffende het ontwerpconvenant 134 Zwevegem
Sobelcard.
Verwijzingsdocumenten
- Begeleidende brief – 134 Zwevegem Sobelcard.
- Brownfieldconvenant – 134 Zwevegem Sobelcard. (GR20210927_bijlage_2021_37)
Motivering
Het herbenutten van verwaarloosde, verontreinigde en/of onderbenutte sites vermijdt het aansnijden van
open ruimte en biedt de kans om verwaarloosde omgevingen te herwaarderen en kwaliteitsvol herin te
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richten. Op dergelijke brownfields is vaak sprake van een complexe problematiek die de herontwikkeling
belemmert. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ biedt de Vlaamse Regering verschillende voordelen
op administratief-juridisch en financieel vlak die deze drempels kunnen wegwerken. De herontwikkeling van
deze brownfields brengt extra jobs met zich mee, zorgt ervoor dat een voorheen verwaarloosde buurt terug
nieuw leven wordt ingeblazen, verhoogt de sociale cohesie en zorgt voor extra lokale inkomsten.
Op 4 juni 2014 publiceerde de Vlaamse minister bevoegd voor Economie in het Belgisch Staatsblad een
vijfde oproep voor het indienen van aanvragen tot onderhandelingen omtrent de totstandkoming van een
Brownfieldconvenant (zoals voorzien in artikel 8 §1 van het Decreet). Scheldestroom heeft vervolgens
dergelijke aanvraag ingediend voor het project “134. Zwevegem – Sobelcard”. Op 20 maart 2015 en 10 juli
2015 werd de aanvraag voor het bovenvermelde project respectievelijk ontvankelijk en gegrond bevonden.
Bij beslissing van 10 juli 2015 besliste de Vlaamse minister bevoegd voor Economie om onderhandelingen op
te starten met de betrokken actoren. Op 10 juli 2020 werd een aan- en verkoopbelofte ondertekend tussen
Scheldestroom en Hexagon Development Pro en Liquidfloors, waardoor Scheldestroom niet langer betrokken
partij is. De site wordt in twee loten aangekocht: Lot 1 wordt eigendom van Liquidfloors en herontwikkeld,
Lot 2 wordt door Hexagon Development Pro verworven en herontwikkeld. Na goedkeuring van het
ontwerpconvenant door de Vlaamse regering op 15 januari 2021 en de daaropvolgende inspraakperiode van
10 maart 2021 tot 24 maart 2021, werd het brownfieldconvenant op 28 april 2021 ook definitief
goedgekeurd door de minister van Economie. Alle actoren in het brownfieldconvenant dienen nu ook formeel
het bronwfieldconvenant de ondertekenen, waarna het officieel van kracht wordt.
Verzoek
De gemeenteraad wordt gevraagd om het brownfieldconvenant 134 Zwevegem Sobelcard formeel te
ondertekenen.
BESLUIT
EENPARIG
Enig artikel
De gemeenteraad ondertekent het brownfieldconvenant 134 Zwevegem Sobelcard.
(GR20210927_bijlage_2021_37)

10. Goedkeuring reglement toelage voor energie i.k.v. subsidies voor erkende Zwevegemse
jeugdverenigingen.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Verwijzingsdocumenten
-

Nieuw reglement ‘toelage voor energie’ vanaf 2021-2022. (GR20210927_bijlage_2021_38)

-

Oud reglement ‘toelage voor huur, energie en verzekering’ – goedgekeurd in de gemeenteraad van 22
mei 2017.

-

Advies van de jeugdraad d.d. 24 april 2021.

Motivering
In het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is één van de acties het herwerken van de verschillende
subsidiereglementen voor het verenigingsleven, waarbij gestreefd wordt naar vereenvoudiging. Om in
aanmerking te komen voor energiesubsidies moesten jeugdverenigingen voor 2021 minstens maandelijks de
tellerstanden van hun energiemeters doorgeven. Vanaf januari 2021 staat de technische dienst hiervoor in
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via een digitale applicatie. De jeugdraad en werkgroep jeugdinfra grepen deze wijziging aan om het
toelagereglement onder de loep te nemen. Men wou verenigingen blijven stimuleren om zuinig met energie
om te gaan. Uit onderzoek bleek dat de voorbije jaren geen beroep werd gedaan op een tussenkomst in
onkosten m.b.t. huur en verzekering.
 Huuronkosten omvatten: huurgelden voor éénmalig gebruik van infrastructuur, andere dan de eigen
lokalen, i.f.v. de dagdagelijkse werking (weekend- en kampverblijven buiten beschouwing).
 Verzekeringsonkosten omvatten: verzekering van materiaal dat in de jeugdlokalen werd opgeslagen.
De toelage voor huur van gebouwen, andere dan de eigen jeugdlokalen voor de gewone werking en de
toelage voor verzekeringskosten, voor de verzekering van dure materialen wordt geschrapt uit het
vernieuwde reglement.
Het voorziene budget in de begroting blijft ongewijzigd. Het voorstel tot reglement met de criteria,
aanvraagprocedure en gevolgen werd voorgelegd aan de algemene vergadering van de jeugdraad en
gunstig geadviseerd en wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
BESLUIT
20 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, 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, 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)
Enig artikel
Het

reglement

‘Toelage

voor

energie’,

in

bijlage

aan

deze

beslissing

gevoegd

(GR20210927_bijlage_2021_38), wordt goedgekeurd.
11. Goedkeuring ontwerpakte inzake vestigen van een recht van erfpacht door de gemeente
Zwevegem aan de vzw Scoutsgroepen Zwevegem, voor het terrein gelegen Winkelstraat
te Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Nieuwe wet goederenrecht in werking getreden op 1 september 2021. Wet van 4 februari 2020 houdende
boek 3 ‘Goederen’ van het Nieuw Burgerlijk Wetboek – titel 7 Erfpachtrecht (art. 3.167 – art. 3.176) publicatie Belgisch Staatsblad 17 maart 2020.
- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 juli 2021 betreffende afleveren
omgevingsvergunning aan vzw scoutsgroepen Zwevegem voor het bouwen van een opslagruimte na
slopen bestaande constructie, gelegen Winkelstraat 21 te 8550 Zwevegem.
- Besluit van de gemeenteraad van 27 september 2021 betreffende goedkeuring overeenkomst met
betrekking tot het afbreken van de bestaande bergingen en bouwen van een nieuwe opslagruimte en
bijhorende noodzakelijke werkzaamheden op het terrein van Scouts & Gidsen, Winkelstraat te Zwevegem,
met toekenning van een bijzondere investeringstoelage.
Verwijzingsdocumenten
- Ontwerpakte inzake vestiging van een erfpachtrecht door de gemeente Zwevegem aan de vzw
Scoutsgroepen Zwevegem, op het terrein gelegen Winkelstraat te Zwevegem, opgemaakt door Meester
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Joyce De Ketele, geassocieerd notaris te Zwevegem, aandeelhouder van de BV BVBA “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59 B.
- Huurovereenkomst d.d. 24 oktober 1977.
- Wijziging huurovereenkomst d.d. 20 maart 1978.
- Plannetje GRB.
- BPA ‘Winkelstraat’ – Bestemmingsplan.
- BPA ‘Winkelstraat’ – Stedenbouwkundige voorschriften.
- Uittreksel kadastrale legger.
- Bodemattest OVAM afgeleverd op 13 juli 2021.
Motivering
De gemeente Zwevegem is eigenaar van de gronden, gelegen Winkelstraat te Zwevegem, kadastraal gekend
onder ZWEVEGEM – 1ste Afdeling – Sectie D nr. 94 K, met een kadastrale oppervlakte van 3.371 m².
Op 24 oktober 1977 werd er een huurovereenkomst afgesloten tussen het gemeentebestuur van Zwevegem
en de vzw Scoutsgroepen Zwevegem voor het perceel grond, gelegen Winkelstraat te Zwevegem.
Een wijziging van de huurovereenkomst werd opgemaakt op 20 maart 1978.
Het terrein is volgens het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Winkelstraat’ Zwevegem, gelegen in de zone met als
bestemming ‘gemeenschapsvoorzieningen’.
Via Francis Beunnens – voorzitter van de vzw Scoutsgroepen Zwevegem ontvingen we info, alsook een
aantal vraagstellingen in het kader van de planning in overleg met de gemeente, om in 2021 de bestaande
houten materiaalbergingen te slopen en een nieuwe constructie op te richten.
Hieromtrent werd overleg gepleegd met Annelies Staelens – diensthoofd jeugd & kinderopvang, alsook werd
dit besproken op de werkgroep jeugdinfra.
Zowel scouts vzw als werkgroep jeugdinfra zijn akkoord met het voorstel om over te schakelen op een
erfpachtovereenkomst van 27 jaar en een opzegtermijn van 3 jaar i.p.v. 2 jaar.
De bestaande huurovereenkomst is achterhaald, en vanuit scouts vzw wil men graag rechtszekerheid op
lange termijn.
Eveneens wordt er gevraagd om rekening te houden met een langere opzegtermijn.
Thans is de opzegtermijn die voorzien is in de bestaande huurovereenkomst twee jaar.
De vzw scoutsgroepen vindt dat relatief kort, als je ervan uitgaat dat de scouts op die periode middelen
zouden moeten vinden om nieuwe lokalen te financieren en ook deze te laten bouwen.
Er wordt voorgesteld om een erfpachtrecht te vestigen voor 27 jaar ten voordele van de vzw scoutsgroepen
Zwevegem.
Erfpacht is een langdurig zakelijk genotsrecht op een stuk grond, waardoor het interessant kan zijn op die
grond te bouwen.
Na overleg heeft het college zich akkoord verklaard over het principe om 1 euro canon te betalen en een
opzegtermijn van 3 jaar te voorzien.
Vzw scoutsgroepen Zwevegem is bereid om de bestaande bergingen op het terrein van scouts & gidsen
gelegen Winkelstraat 21 te Zwevegem, af te breken en een nieuwe constructie te bouwen, mits er met de
eigenaar van de gronden, zijnde de gemeente Zwevegem, een overeenkomst kan worden afgesloten
omtrent de voorwaarden en de gedeeltelijke financiering van de investeringen.
De vereniging heeft hiertoe reeds de noodzakelijke omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van
een opslagruimte na het slopen van de bestaande constructie.
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 juli 2021 de omgevingsvergunning
afgeleverd aan de vzw scoutsgroepen Zwevegem.
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De vereniging is bereid het totale dossier zelf te coördineren en op te volgen, mits het afsluiten van een
overeenkomst met de gemeente Zwevegem.
In deze overeenkomst is opgenomen dat het lokaal bestuur Zwevegem een investeringstoelage van
maximaal 30.000,00 euro voorziet in het budgetjaar 2021, in ruil voor het verwerven van de nieuwe
opslagruimte.
Deze toelage kan enkel worden aangewend voor het beoogde doel.
De toelage wordt uitgekeerd als een toelage op naam van vzw scoutsgroepen Zwevegem na het voorleggen
van facturen met betrekking tot de uit te voeren werken. Indien gewenst kan de betaling in verschillende
schijven opgevraagd worden.
De kosten van de realisaties die de investeringstoelage overschrijden, zullen door de vereniging betaald
worden.
De toelating voor de realisatie van deze nieuwe opslagruimte evenals de bijzondere investeringstoelage
wordt toegekend in functie van openbaar nut, zijnde het welzijn en de volksgezondheid in het algemeen en
het optimaliseren van functionele jeugdinfrastructuur in het bijzonder.
Bedoelde overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 27
september 2021.
Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de erfpachtovereenkomst, waarin de gronden door de
gemeente ter beschikking worden gesteld van de vzw scoutsgroepen Zwevegem.
De ontwerpakte inzake vestiging van een erfpachtrecht door de gemeente Zwevegem aan de VZW
scoutsgroepen Zwevegem werd opgemaakt door Meester Joyce De Ketele, geassocieerd notaris te
Zwevegem, aandeelhouder van de BV BVBA “Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te
Zwevegem, Avelgemstraat 59 B, waarbij de hiernavolgende overeenkomst werd vastgelegd tussen :
ENERZIJDS
De GEMEENTE ZWEVEGEM, openbare instelling met maatschappelijke zetel te Zwevegem, Blokkestraat 29
bus 1, ondernemingsnummer 0207.484.582 en B.T.W.-nummer BE207.484.582, hier vertegenwoordigd
door:
- De heer Desmet Dirk Jules Victor, geboren te Waregem op 6 juni 1963 (nationaal nummer 63.06.06311.01), wonende te 8550 Zwevegem, Hinnestraat 19 G.
- De heer Vanlangenhove Jan Jacobus, geboren te Zwevegem op 14 december 1968 (nationaal nummer
68.12.14-301.15), wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 51,
respectievelijk voorzitter van de gemeenteraad en algemeen directeur,
Hierna genoemd “de grondeigenaar” of “erfpachtgever”, en
ANDERZIJDS
De Vereniging zonder winstoogmerk “vzw scoutsgroepen Zwevegem”, met zetel te 8550
Zwevegem, Oude Bellegemstraat 3.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0416.488.108,
hier vertegenwoordigd , overeenkomstig artikel 21 van de statuten, door de raad van bestuur, samengesteld
uit volgende bestuurders :
- De heer DEBAERE Vincent
- De heer VANDEVELDE Nicolas
- De heer VAN COILLIE Bram
- De heer BEUNNENS Francis
In deze hoedanigheid benoemd bij algemene vergadering de dato 14 december 2017, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart daarna onder nummer 18048277,
Hierna genoemd “de erfpachter”.
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De erfpachtgever verklaart een recht van erfpacht te verlenen aan de erfpachter die aanvaardt onder de
opgenomen voorwaarden en lasten.
Dit recht van erfpacht is onderworpen aan de artikelen 3.167 – 3.176 van het Burgerlijk Wetboek.
Het wordt gevestigd op het hierna beschreven goed.
GEMEENTE ZWEVEGEM – eerste afdeling
Een perceel grond, kadastraal gekend volgens recent kadastraal uittreksel de dato 13 juli 2021, sectie D,
nummer 0094K P0000, groot drieëndertig are éénenzeventig centiare (33a 71ca).
De erfpacht wordt verleend en aanvaard voor een termijn van zevenentwintig jaar die ingaat vanaf de
datum van het verlijden van de authentieke akte.
Onderhavige overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd evenwel zonder dat zijn totale duurtijd meer dan
negenennegentig jaar mag bedragen, behoudens bij vooropzeg te betekenen aan de tegenpartij per
aangetekende brief uiterlijk drie jaar voor het verstrijken van voormelde termijnen.
Het kan verder met het uitdrukkelijk akkoord van de partijen worden hernieuwd, wat betekent dat tussen
hen een nieuw erfpachtrecht wordt gevestigd.
Een stilzwijgende hernieuwing is niet mogelijk.
Deze erfpacht is verleend en aanvaard mits een jaarlijkse vaste en dus niet te indexeren erfpachtvergoeding
of ‘canon’. Het bedrag van deze jaarlijkse vergoeding bedraagt één euro (1,00 euro).
De kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de erfpachter.
Het bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 13 juli 2021.
BESLUIT
16 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, 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, Isabelle Dewitte, Nele
Vroman)
9 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
De in bijlage bij deze beslissing gevoegde ontwerpakte inzake vestiging van een erfpachtrecht door de
gemeente Zwevegem, zijnde “de grondeigenaar” of “erfpachtgever” aan de vzw scoutsgroepen Zwevegem,
zijnde “de erfpachter”, voor het perceel grond gelegen Winkelstraat +19, kadastraal gekend sectie D,
nummer 0094K P0000, groot drieëndertig are éénenzeventig centiare (33a 71ca), en tegen de opgenomen
voorwaarden en lasten, opgemaakt door Meester Joyce De Ketele, geassocieerd notaris te Zwevegem,
aandeelhouder van de BV BVBA “Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem,
wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het recht van erfpacht wordt verleend en aanvaard voor een termijn van zevenentwintig jaar die ingaat
vanaf de datum van het verlijden van de authentieke akte.
Onderhavige overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd evenwel zonder dat zijn totale duurtijd meer dan
negenennegentig jaar mag bedragen, behoudens bij vooropzeg te betekenen aan de tegenpartij per
aangetekende brief uiterlijk drie jaar voor het verstrijken van voormelde termijnen.
Artikel 3
Deze erfpacht is verleend en aanvaard mits een jaarlijkse vaste en dus niet te indexeren erfpachtvergoeding
of ‘canon’. Het bedrag van deze jaarlijkse vergoeding bedraagt één euro (1,00 euro).
Artikel 4
De kosten van onderhavige akte zijn ten laste van de erfpachter.
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Artikel 5
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt uitdrukkelijk ontslagen wat betreft het
nemen van eender welke ambtshalve inschrijving.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt overgemaakt aan
de BV BVBA “Denys, Vanden Daelen & De Ketele, notarissen”, t.a.v. Meester Joyce De Ketele, geassocieerd
notaris, Avelgemstraat 59 B te 8550 Zwevegem, alsook ter kennisgeving aan de vereniging zonder
winstoogmerk “vzw scoutsgroepen Zwevegem” – t.a.v. de heer Francis Beunnens – voorzitter, Oude
Bellegemstraat 3 te 8550 ZWEVEGEM, om na het verstrijken van de termijn voor schorsing/vernietiging door
de toezichthoudende overheid, dan over te gaan tot het verlijden van de akte.

Motivatie stemgedrag fracties N-VA, Zwevegem Vooruit en Groen:
de fracties uiten hun bezorgdheid omwille van het bouwen in overstromingsgebied en
zeker op gronden van de gemeente.
12. Goedkeuring overeenkomst investeringstoelage berging vzw scoutsgroepen Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet over het lokaal bestuur art. 40 en 41.
Verwijzingsdocumenten
Overeenkomst toelating nieuwe opslagruimte scoutsgroepen. (GR20210927_bijlage_2021_39)
Situering
De vzw scoutsgroepen Zwevegem is bereid om de bestaande bergingen af te breken en te vernieuwen, mits
er met de eigenaar van de gronden, zijnde gemeente Zwevegem, een overeenkomst kan worden afgesloten
omtrent de voorwaarden en de gedeeltelijke financiering van de investeringen. De vereniging heeft hiertoe
reeds de noodzakelijke omgevingsvergunning aangevraagd en zal rekening houden met het technisch advies
van de gemeentediensten.
Motivering
De vereniging is bereid het totale dossier zelf te coördineren en op te volgen mits het afsluiten van een
overeenkomst met de gemeente Zwevegem. In deze overeenkomst is opgenomen dat de gemeente zal
tussenkomen op basis van voorgelegde facturen met een investeringstoelage van 30.000,00 euro. De
toelage wordt uitgekeerd als een toelage op naam van vzw scoutsgroepen Zwevegem, na het voorleggen
van facturen m.b.t. de uit te voeren werken. Indien gewenst kan de betaling in verschillende schijven
opgevraagd worden. De kosten van de realisaties die de investeringstoelage overschrijden, zullen door de
vereniging betaald worden.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Investerings-enveloppe

BI

Algemene rekening

IP

Raming

2021

IE

075202

664200

IP075202-7

30.000,00 euro

BESLUIT
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16 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, 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, Isabelle Dewitte, Nele
Vroman)
9 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche,
Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
Artikel 1
Er wordt toelating gegeven aan de vzw Scoutsgroepen Zwevegem om de berging te vernieuwen en de
bijhorende noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Gedetailleerde info aangaande deze werken is
opgenomen in de overeenkomst tussen de vzw en de gemeente en in de door de gemeente aan te reiken
info.
Artikel 2
Vzw Scoutsgroepen Zwevegem krijgt een investeringstoelage van 30.000,00 euro uitgekeerd middels een
toelage op naam.
Artikel 3
De overeenkomst in bijlage (GR20210927_bijlage_2021_39), af te sluiten tussen de gemeente Zwevegem en
de vzw Scoutsgroepen Zwevegem, waarin de voorwaarden zijn opgenomen van de toelating tot uitvoering
van de voormelde werken alsook de financiële voorwaarden, wordt goedgekeurd.
Artikel 4
Er is 30.000,00 euro voorzien in het budget 2021 onder de rubriek IE/BI075202, AR664200, IP075202-7.

Motivatie stemgedrag fracties N-VA, Zwevegem Vooruit en Groen:
de fracties uiten hun bezorgdheid omwille van het bouwen in overstromingsgebied en
zeker op gronden van de gemeente.
13. Principiële beslissing tot aankoop van twee percelen grond, gelegen Blokellestraat te
Zwevegem aan het OCMW Kortrijk, alsook de pachtbeëindiging te regelen.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Omzendbrief KB / ABB 2019/3 van 3 mei 2019 houdende de transacties van onroerende goederen door
lokale en provinciale besturen en door besturen van de erkende erediensten – procedure.
- Nieuwe Wet Goederenrecht in werking getreden op 1 september 2021. Wet van 4 februari 2020 houdende
Boek 3 ‘Goederen’ van het Nieuw Burgerlijk Wetboek – Publicatie Belgisch Staatsblad 17 maart 2020.
- Besluit Vast Bureau Kortrijk genomen in zitting van 5 juli 2021 houdende principiële goedkeuring tot
onderhandse verkoop van twee percelen grond aan de gemeente Zwevegem.
Verwijzingsdocumenten
- Deskundig schattingsverslag opgemaakt door de heer Johan Deneve op 1 maart 2021 – Dossier OCMW
Kortrijk.
- BPA ‘Ellestraat’ – Bestemmingsplan.
- BPA ‘Ellestraat’ – Stedenbouwkundige voorschriften.
- Plannetje GRB.
- Uittreksel kadastrale legger.
- Bodemattesten afgeleverd door OVAM op 19 augustus 2021.
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- Besluit Vast Bureau Kortrijk – zitting van 5 juli 2021.
Advies
Visum van de financieel directeur conform artikel 266 van het decreet lokaal bestuur.
Motivering
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk heeft een deskundig schattingsverslag
laten opmaken met het oog op de verkoop van diverse percelen grond te Zwevegem.
In het schattingsverslag werd zowel de verkoopwaarde in verpachte toestand als vrij van pacht met
omschrijving van de bestemming van de gronden opgenomen.
In eerste instantie is de gemeente Zwevegem geïnteresseerd voor de aankoop van de 2 perceeltjes grond
die aansluiten op onze eigendom, gelegen aan de Blokellestraat te Zwevegem, en die op dit ogenblik in
gebruik zijn door de heer Jo Dendauw.
Het is de bedoeling de perceeltjes grond, kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – Sectie B nr.
23 C met een kadastrale oppervlakte van 1.376 m² en Sectie B nr. 24 F met een kadastrale oppervlakte van
2.564 m², dus samen voor een totale oppervlakte van 3.940 m², aan te kopen met het oog op een
bestemming van openbaar nut (natuur/bos) omdat deze palen aan andere percelen die reeds onze
eigendom zijn.
De perceeltjes grond zijn volgens het vigerend gewestplan Kortrijk KB 4 november 1977 grotendeels gelegen
in een groenzone en planmatig deels in een industriegebied klasse II (milieubelastend, niet
milieuvervuilend).
Het is onduidelijk waarom de planmaker indertijd de bedding van de Blokellestraat niet heeft gevolgd als
zonegrens. Vermoedelijk was het wel de bedoeling.
In elk geval zal de beperkte omvang, breedte en oppervlakte van het klein driehoekig strookje grond in
industriezone geen mogelijkheid bieden om een gebouw op te richten.
Bedoelde percelen zijn opgenomen binnen de perimeter van het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Ellestraat’
Zwevegem, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 16 januari 1991 in de zone voor openbaar groen en
recreatie.
In het deskundig schattingsverslag werd rekening gehouden met de ligging, de perceelsconfiguratie, de
grote straatbreedte, de bestemmingsvoorschriften ruimtelijke ordening, de aanwendingsmogelijkheden, de
bodemtextuur, en rekening houdende met de pachttoestand en de vigerende pachtwetgeving en met de
referentiepercelen, alsook onder de uitdrukkelijke voorwaarde van het verkrijgen van een gunstig
bodemattest, wordt de normale verkoopwaarde VRIJ VAN PACHT van bouwland gelegen Blokellestraat te
Zwevegem, meer bepaald :
Sectie B 0023/00C000 / Oppervlakte : 13a 76 ca / K.I. 9 euro.
Sectie B 0024/00F000 / Oppervlakte : 25a 64 ca / K.I. 17 euro.
Geraamd op 18.700,00 euro – ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD EURO.
Pachtwetgeving.
Navraag leert dat er juridische onzekerheid is ontstaan met betrekking tot de vigerende pachttoestand van
de betreffende bouwlanden. In het kader van huidig schattingsverslag kon de lopende pachtperiode niet
exact worden vastgesteld.
De minwaarde met betrekking tot de onzekere pachttoestand wordt geraamd op 18 % van de normale
venale waarde.
Aldus wordt de verkoopwaarde rekening gehouden met de vigerende pachtwetgeving van bouwland gelegen
Blokellestraat te Zwevegem, meer bepaald :
Sectie B 0023/00C000 / Oppervlakte : 13a 76 ca / K.I. 9 euro.
Sectie B 0024/00F000 / Oppervlakte : 25a 64 ca / K.I. 17 euro.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met code 7100-6140-3893-2657.

Geraamd op 15.300,00 euro – VIJFTIENDUIZEND DRIEHONDERD EURO.
Het OCMW Kortrijk is bereid te verkopen aan de prijs van het schattingsverslag in verpachte toestand.
Het gemeentebestuur moet zelf zorgen voor de onderhandelingen met de pachter.
De pachter, met name Jo Dendauw, landbouwer in bijberoep, is reeds op de hoogte.
De heer burgemeester Marc Doutreluingne werd gemandateerd voor de onderhandelingen i.v.m. de
pachtbeëindiging.
Rekening houdende met de onmiddellijke pachtbeëindiging, de duur van de pacht, het winstverlies, en de
prijzijvergoeding werd met de pachter, met name de heer Jo Dendauw, een bedrag overeengekomen als
vergoeding van 1,50 euro/m², hetzij voor een totale oppervlakte van 3.940 m² x 1,50 euro/m² = 5.910,00
euro als vergoeding voor de pachtbeëindiging.
Na overleg heeft het college van burgemeester en schepenen zich akkoord verklaard met de prijs van de
aankoop, zijnde 15.300,00 euro.
De gemeente Zwevegem wenst deze gronden aan te kopen in het kader van de uitbreiding van de
aanpalende parkzone, en is bereid om de geschatte waarde van de gronden te betalen, de
onderhandelingen

met

de

pachter

over

de

pachtbeëindiging

te

voeren

en

de

nodige

pachtverbrekingsvergoeding te betalen.
De totale verkoopprijs zou 15.300,00 euro bedragen.
Er wordt voorgesteld om opdracht te geven aan de afdeling Vastgoedtransacties om de verkoop voor te
bereiden en een ontwerpakte op te maken die dan ter goedkeuring aan de raad voor maatschappelijk
welzijn van Kortrijk kan worden voorgelegd, alsook ter goedkeuring aan de gemeenteraad van Zwevegem.
Het betreft hier de aankoop door het gemeentebestuur Zwevegem om reden van algemeen belang, meer
bepaald om een aangrenzend openbaar parkgebied uit te breiden met deze nog aan te kopen gronden.
Aan Rutger Davidts – diensthoofd groen & wegen, werd gevraagd om de mogelijke aankoopsubsidie voor
bebossing voor te bereiden, alsook een ontwerp voor concrete bestemming te voorzien, ermee rekening
houdend dat ook diverse subsidiekanalen kunnen aangesproken worden voor aanleg en onderhoud van
kleinschalige bossen, zelfs speelbos of natuurlijke groei enerzijds en dat bepaalde projectsubsidies aan
termijnen gebonden zijn anderzijds.
Voor de aanvraag van de subsidie voor de aankoop van de gronden voor bebossing, zijn de hierna volgende
items van toepassing:
 75 % van de aankoopwaarde (inclusief pachtafkopen enz.) kan maximaal gesubsidieerd worden.
 Met een maximum van 5 euro/m².
 Besturen kunnen een aankoopsubsidie verkrijgen, op voorwaarde dat de aankoop niet langer dan 12
maanden voor het indienen van de subsidieaanvraag heeft plaatsgevonden.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Actie

Investeringsproject

Krediet incl. btw

rekening
2021

034000

220007

Beschikbaar
krediet

222

IP 034000-1

15.300,00 EUR

50.000,00 EUR

(aankoop grond)
2021

034000

220007

222

IP 034000-1

5.910,00 EUR

50.000,00 EUR

(vergoeding
pachtbeëindiging)
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De bodemattesten werden door OVAM afgeleverd op 19 augustus 2021.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de aankoop van de onroerende goederen, zijnde de
gronden gelegen nabij het Guldenspoorpad en de Blokellestraat te 8550 Zwevegem, eigendom van het
OCMW Kortrijk, meer bepaald de percelen kadastraal gekend onder Zwevegem – 1ste afdeling – Sectie B nr.
23 C met een kadastrale oppervlakte van 1376 m² en Sectie B nr. 24 F met een kadastrale oppervlakte van
2564 m², dus samen voor een totale oppervlakte van 3940 m², voor de prijs van 15.300,00 euro.
Artikel 2
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord om, rekening houdende met de onmiddellijke
pachtbeëindiging, de duur van de pacht, het winstverlies, en de prijzijvergoeding, aan de pachter, met name
de heer Jo Dendauw, een bedrag te betalen als vergoeding voor de pachtbeëindiging van 1,50 euro/m²,
hetzij voor een totale oppervlakte van 3940 m² x 1,50 euro/m² = 5.910,00 euro.
Artikel 3
De aankoop van de onroerende goederen geschiedt om reden van algemeen belang, meer bepaald om een
aangrenzend openbaar parkgebied uit te breiden voor bebossing.
Artikel 4
De nodige kredieten zullen benomen worden van het BI 034000 – AR 220007 – AC 222 – IP 034000-1 van
het budget 2021.
Artikel 5
Na ontvangst van de ontwerpakte tot aankoop van bedoelde onroerende goederen aan het OCMW Kortrijk,
op te maken door de Vlaamse overheid – Afdeling Vastgoedtransacties, deze ter goedkeuring voor te leggen
aan de gemeenteraad.
Artikel 6
Een voor eensluidend verklaard afschrift van onderhavige gemeenteraadsbeslissing wordt voor verder gevolg
overgemaakt aan het stadsbestuur van Kortrijk – T.a.v. de heer Michaël Desmet – stafmedewerker
bestuurszaken en juridische zaken, Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk, alsook aan de Vlaamse Overheid –
afdeling vastgoedtransacties – t.a.v. de heer Lieven Vanheuverzwijn – commissaris, Virginie Lovelinggebouw
(8ste verd.), Koningin Maria Hendrikaplein 70 te 9000 Gent.
14. Goedkeuring aanpassing lokaal toewijzingsreglement.
Bevoegdheid
Artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.
Juridische grond

- Besluit van de Vlaamse regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII
van de Vlaamse wooncode van 12 oktober 2007 (sociaal huurbesluit).

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 20 januari 2016 betreffende lokaal
toewijzingsreglement: kennisname onderzoeksrapport januari 2016.

- Besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 betreffende de definitieve goedkeuring van het lokaal
toewijzingsreglement Zwevegem.

- Besluit van de gemeenteraad van 16 december 2019 betreffende de definitieve goedkeuring van de
aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement.
Verwijzingsdocumenten
-

Verslag lokaal woonoverleg van 17 juni 2021.
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-

Bijlage 5.1 ‘Woningen voorbehouden voor 65+’ . (GR20210927_2021_bijlage_40)

-

Lokaal toewijzingsreglement.

Situering
Het lokaal toewijzingsreglement Zwevegem voor het toewijzen van sociaal huurpatrimonium in Zwevegem
werd initieel goedgekeurd op de gemeenteraad van 27 juni 2016. In december 2019 is er een wijziging
goedgekeurd voor het afschaffen van het alternerend toewijzen aan alleenstaande met kinderen of koppels
met kinderen voor gezinswoningen. Vanuit de sociale huisvestingmaatschappij Eigen Haard kwam tijdens het
lokaal woonoverleg van 17 juni 2021 nu echter de vraag om de bijlage aan het lokaal toewijzingsreglement
te actualiseren naar aanleiding van de (nakende) realisatie van projecten. Het gaat meer bepaald over de
“lijst woningen voor te behouden voor 65+‘ers”.
Motivering
Volgende wijzigingen aan de bijlage “Lijst woningen voor te behouden voor 65+’ers” worden voorgesteld:
1. In

het

Leanderhof

te

Zwevegem,

22

appartementen

gelijkvloers

of

lift,

wordt

aan

alle

woongelegenheden nu ook een huis- en busnummer toegekend. Hier wordt de zin “ cascadesysteem
invoeren door het toewijzen met prioritaire voorrang aan rolstoelgebruikers en in 2de instantie 65+
zonder

rolstoel”

geschrapt

omdat

de

appartementen

rolstoeltoegankelijk

zijn

maar

niet

rolstoelbewoonbaar.
2. Op de Transfosite te Zwevegem worden 5 gelijkvloerse appartementen gerealiseerd die initieel
voorbehouden werden voor de doelgroep 65+. Hiervoor wordt de schrapping uit de bijlage van het
lokaal toewijzingsreglement gevraagd met name schrapping van de ‘lijst voorrang 65+’ers. Men wenst
geen voorrang voor 65+’ers’ omwille van de ‘hippe’ woonomgeving met tal van activiteiten.
3. In de Garenstraat te Moen, 4 appartementen gelijkvloers of lift, wordt aan alle woongelegenheden nu
ook een huis- en busnummer toegekend. Hier wordt de zin “ cascadesysteem invoeren door het
toewijzen met prioritaire voorrang aan rolstoelgebruikers en in 2de instantie 65+ zonder rolstoel”
geschrapt omdat de appartementen rolstoeltoegankelijk zijn maar niet rolstoelbewoonbaar.
4. De telling van het aantal “kleine woongelegenheden” bij SHM Eigen Haard wordt geactualiseerd.
Op het lokaal woonoverleg van 17 juni 2021 werden deze wijzigingen besproken en door de woonactoren
positief geadviseerd. Nu wordt ook aan de gemeenteraad een formele goedkeuring gevraagd van de
aanpassingen.
BESLUIT
21 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, 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, Isabelle Dewitte, Nele
Vroman, Wim Monteyne, Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez)
4 ONTHOUDINGEN (Yves De Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche)
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijziging in het lokaal toewijzingsreglement zijnde de aanpassing van de bijlage
“Lijst woningen voorbehouden voor 65+’ers” (GR20210927_2021_bijlage_40), goed.
Artikel 2
De gemeente Zwevegem legt het aangepast reglement ter goedkeuring voor aan het agentschap Wonen
Vlaanderen.
Artikel 3
Het reglement treedt in werking na de kennisgeving van de goedkeuring door het agentschap Wonen
Vlaanderen aan de gemeente Zwevegem.
Artikel 4
De bekendmaking gebeurt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur.
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Artikel 5
De sociale woonactoren worden in kennis gesteld van dit besluit.
15. Goedkeuring opdracht voor het afsluiten van een huurovereenkomst voor multifunctionele
toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- Decreet lokaal bestuur 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 overheidsopdrachten 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.
- Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
- Bestuursdecreet van 7 december 2018.
- Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 waarbij beslist werd om met ingang van 1 mei 2016 toe te
treden tot de divisie Aanvullende Diensten van Farys/TMVW (Creat).
Verwijzingsdocumenten
Overzicht aantal toestellen gemeente/onderwijs/OCMW-WZC.
Motivering
De huidige huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en
OCMW bij de firma Ricoh loopt af op 31 december 2021, gegund via het betreffende raamcontract van
Farys/Crea. Aldus dient een nieuwe procedure opgestart te worden voor een nieuwe huurovereenkomst voor
multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW. Deze opdracht zou samen
met het OCMW gevoerd worden waarbij het gemeentebestuur optreedt als opdrachtgevend bestuur. De
gemeente trad met ingang van 1 mei 2016 (gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2016) toe tot de divisie
Aanvullende Dienst van Farys/TMVW om zodoende raamcontracten te kunnen aangaan. Via deze weg
wensen wij terug een raamcontract aan te gaan voor het huren van multifunctionele toestellen, printers en
kopiërs voor het gemeentebestuur en OCMW Zwevegem voor een periode van vijf jaar met vooropgestelde
ingang van 1 januari 2022. Het betreft een totaal van 43 toestellen verspreid over alle diensten van
gemeente en OCMW (34 toestellen voor gemeente en 9 toestellen voor OCMW). In onderstaande raming is
inbegrepen de huurprijs van de toestellen, een klik-prijs voor de afdrukken op basis van de gekende
verbruiken en de bijdrage aan Farys/Creat.
Financiële gevolgen
Overzicht
Budgetjaar

Beleidsitem

Algemene

Raming (incl. btw) op jaarbasis

rekening

Beschikbaar krediet op
jaarbasis (aandeel
gemeente)

2022-2026

011901

614050

72.200,00 euro waarvan 64.100,00

70.000,00 euro

euro ten laste van de gemeente en
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8.100,00 euro ten laste van het OCMW
TOTAAL

361.000,00 euro waarvan 320.500,00

350.000 euro

euro ten laste van de gemeente en
40.500,00 euro ten laste van het
OCMW
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht “Afsluiten van een huurovereenkomst voor multifunctionele
toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW Zwevegem” (ANK2021007) voor een periode
van vijf jaar met vooropgestelde aanvang op 1 januari 2022 en met een totale raming van 361.000,00 euro
btw inclusief waarvan 320.000,00 euro ten laste van de gemeente Zwevegem en 40.500,00 euro ten laste
van het OCMW Zwevegem.
Artikel 2
De opdracht zal gegund worden via een opdrachtencentrale (raamcontract – Creat/Farys).
Artikel 3
Het gemeentebestuur Zwevegem treedt op als opdrachtgevend bestuur.
Artikel 4
Het OCMW Zwevegem wordt in kennis gesteld van dit besluit.
Artikel 5
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel 011901/614050 van het budget 2022-2026.
16. Goedkeuring bijlage 28 bij de DBFMO-overeenkomst fitpunt en speelpunt/sportpunt 2.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur art. 40 en 41.
Juridische grond
- Besluit van de gemeenteraden van Zwevegem en Kortrijk van 25 januari 2016 betreffende de goedkeuring
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, vaststellen van de voorwaarden van het bestek en
goedkeuring DBFMO-overeenkomst en haar bijlagen voor het zwembadencomplex Kortrijk-Zwevegem.
- Besluit van de gemeenteraden van Zwevegem en Kortrijk van 4 juli 2016 betreffende de gunning van de
opdracht “realisatie van een nieuw zwembadcomplex door middel van een DBFMO-opdracht” aan S&R
Kortrijk-Zwevegem NV in oprichting aan de voorwaarden conform de Verplichte Variante, het addendum en
de DBFMO-overeenkomst.
Verwijzingsdocumenten
Bijlage 28 van de DBFMO-overeenkomst tot het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten
van een nieuw zwembadcomplex met de 3 aangehechte vernieuwde afbetalingsschema’s van de kredieten.
(GR20210927_bijlage_2021_41)

(GR20210927_bijlage_2021_41.1)

(GR20210927_bijlage_2021_41.2)

(GR20210927_bijlage_2021_41.3)
Situering
Omwille van de corona-sluitingsperioden van Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2 vroeg S&R KortrijkZwevegem NV een onderbreking van de afbetaling van de leningen aan bij de bank.
Door deze onderbreking schuift de afbetaling op met 9 maanden. Dit heeft voor gevolg dat de DBFMOovereenkomst eveneens 9 maanden moet verlengd worden.
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Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de einddatums van exploitatie van het zwembad enerzijds
en het Speelpunt/Sportpunt 2 anderzijds op elkaar af te stemmen. De einddatums waren tot nu toe niet
gelijklopend omdat de aanvangsdata van de exploitatie van beide sites verschilden. Het zwembad kon
namelijk eerder in exploitatie gaan dan Speelpunt/Sportpunt 2.
Concreet

wordt

de

eindduur

voor

exploitatie

van

beide

sites

de

beschikbaarheidsdatum

van

Speelpunt/Sportpunt 2 plus 30 jaar, plus 9 maanden.
De bijlage 28 bij de DBFMO-overeenkomst werd door de opdrachtgevende overheid Kortrijk goedgekeurd in
hun gemeenteraad van januari 2021 weliswaar onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door
gemeenteraad Zwevegem.
Verzoek
Verzoek van S&R Kortrijk-Zwevegem NV om de DBFMO-overeenkomst te verlengen met 9 maanden, zijnde
de duur van verlenging van de afbetalingstermijn van de leningen voor Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt 2.
Verzoek van S&R Kortrijk-Zwevegem NV om de einddatums van beide sites op elkaar af te stemmen,
vertrekkend van de startdatum van exploitatie van speelpunt/sportpunt 2 plus 30 jaar plus 9 maanden. De
einddatum is 22 september 2049.
Motivering
Uit financiële overwegingen was een uitstel van de afbetaling van de kredieten aangewezen. De bank vraagt
een officiële beslissing van het lokaal bestuur waaruit het akkoord blijkt voor de verlengde afbetalingsduur.
Hiertoe is een wijziging van de DBFMO-overeenkomst noodzakelijk.
Om praktische evenals financiële redenen lijkt het aangewezen om de eindduur van exploitatie van beide
sites gelijk te stellen. Personeel bijvoorbeeld wordt ingezet op beide sites. Als 1 site vroeger zou sluiten dan
de andere wordt dit moeilijk.
Financiële gevolgen
De leningen worden verlengd met 9 maanden aan dezelfde rentevoet. De meerkost is voor rekening van
S&R Kortrijk-Zwevegem NV.
BESLUIT
22 STEMMEN VOOR (Marc Doutreluingne, 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, 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
Bijlage 28 Zwevegem betreffende verlenging van de DBFMO-overeenkomst en gelijkstelling van de eindduur
van exploitatie van enerzijds de site Lagoclub Zwevegem Fitpunt en anderzijds Speelpunt/Sportpunt 2, met
aangehechte afbetalingsschema’s van de leningen, wordt goedgekeurd.

(GR20210927_bijlage_2021_41)

(GR20210927_bijlage_2021_41.1) (GR20210927_bijlage_2021_41.2) (GR20210927_bijlage_2021_41.3)
17. Goedkeuring opdracht en bepalen gunningswijze voor de afkoppelingswerken riolering
voetbal te Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
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- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en
latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen en energie.
Motivering
In het kader van afkoppelingsprojecten in Zwevegem in opdracht van de dienst GIS, mobiliteit &
infrastructuur, voorziet deze opdracht de afkoppeling voor de voetbal Zwevegem Sport.
Naar aanleiding van een studie uitgevoerd door Riopact, zijn er aanpassingen nodig aan de bestaande
rioleringsinfrastructuur van voetbal Zwevegem Sport.
Op heden loost de voetbalclub hun RWA (regen water afvoer) en DWA (droog weer afvoer) gemengd in een
ingebuisde gracht die zich naast de voetbalclub bevindt.
Deze opdracht zal ervoor zorgen dat de lozing gescheiden zal gebeuren in de toekomst, en dat we zodoende
reglementair lozen.
Terzelfdertijd zal voorzien worden in een regenwaterrecuperatiesysteem door middel van het plaatsen van
een regenwaterput (15.000 l). Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen en energie,
opdrachtdocumenten pr-cbo-21-07 opgemaakt met een raming van 41.617,00 euro excl. btw of 50.356,57
euro incl. btw verlegd. Via de meerjarenplanaanpassing wordt 15.000,00 euro budget bij voorzien op de
reeds

voorziene

raming.

Er

wordt

voorgesteld

om

deze

opdracht

te

gunnen

bij

wijze

van

onderhandelingsprocedure.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Investerings-

Beleidsitem

project
2021

IP 074205-8

Algemene
rekening

074205

221007

Actie

Beschikbaar
krediet incl. btw
35.000,00 euro

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor de afkoppelingswerken riolering op voetbal Zwevegem
Sport te Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-21-07 met een totale raming van 41.617,00 euro
excl. btw of 50.356,57 euro incl. btw verlegd.
Artikel 2

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 26 blz op code.esignflow.be met code 7100-6140-3893-2657.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 074205-8 – BI 074205 – AR 221007 van
het budget 2021.
18. Goedkeuring opdracht en bepalen gunningswijze voor het afwerken van de keuken voor
exploitatie op site Transfo te Zwevegem.
Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur artikel 40 en 41.
Juridische grond
- De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere
wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
- Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en
latere wijzigingen.
- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot en met 335 betreffende
het bestuurlijk toezicht.
- Het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Verwijzingsdocumenten
Bestek, plannen en raming, opgemaakt door publieke ruimte, dienst gebouwen en energie.
Motivering
De “keuken” is op heden enkel toegankelijk via de achterzijde van de fuifzaal, waar zich een trap bevindt die
leidt tot het niveau van de machinezaal. Waar je momenteel geen rechtstreekse doorgang hebt tot de
machinezaal zelf. Met deze opdracht wensen we de ruwbouw ruimte om te vormen tot een bruikbare ruimte.
Dit houdt onder andere in dat we gaan voorzien in het plaatsen van nieuwe rioleringen, nieuwe sanitaire toe
-afvoerleidingen, nieuwe vloeropbouwen, voorzien van een balustrade op de bestaande trap…
Om op deze manier te komen tot een ruimte die wel degelijk bruikbaar is in exploitatie voor de machinezaal
en fuifzaal. Het gelijkvloers zal kunnen dienst doen als opslagruimte voor de fuifzaal/machinezaal in functie
van leveringen door brouwererijen, traiteur… in kader van events op de site. Het niveau van de machinezaal
zal kunnen dienst doen als voorbereidingskeuken, waar traiteurs bijvoorbeeld hun bain-maries kunnen
plaatsen, een eerste spoeling doen van vb. het bestek… Wat op heden niet kan omdat er in deze ruimte
geen voorzieningen zijn; water aanvoer en afvoer, elektriciteit, vloeren, doorgang machinezaal….
Deze werken zijn nodig vooraleer de reeds bestelde goederenlift geplaatst kan worden en de ruimtes in
gebruik kunnen worden genomen. Voor deze opdracht werd door de dienst gebouwen en energie,
opdrachtdocument pr-cbo-21-08 opgemaakt met een totale raming van 64.966,50 euro excl. btw of
78.609,47 euro incl. btw verlegd.
Er wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
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Deze werken behoren niet tot de investeringsdossiers van de meerjarenovereenkomst die de gemeente
heeft met erfgoed. Deze werken zijn dan ook niet subsidieerbaar.
Financiële gevolgen

Overzicht
Budgetjaar

Investerings-

Beleidsitem

project
2021

IP 070501-2

Algemene

Actie

rekening
070501

228007

Beschikbaar
krediet incl. btw

AC 1011

107.989,73 EUR

Gunningsprocedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
BESLUIT
EENPARIG
Artikel 1
Goedkeuring wordt verleend aan de opdracht voor het afwerken van de keuken op site Transfo te
Zwevegem, conform opdrachtdocumenten pr-cbo-21-08 met een totale raming van 64.966,50 euro excl. btw
of 78.609,47 euro incl. btw verlegd.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
Artikel 3
De nodige kredieten worden aangewezen onder budgetsleutel IP 070501-2 – BI 070501 – AR 228007 van
het budget 2021.
19. 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 22.25 uur.

Namens de gemeenteraad:
De algemeen directeur
Jan Vanlangenhove

De voorzitter
Dirk Desmet
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Handtekening(en)
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