BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 DECEMBER 2021
Aanwezig:

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

Verontschuldigd:

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

Onderwerp

1. - Kennisname verslagen.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden en het mondeling
verslag betreffende stand van zaken GRUP omleidingsweg Moen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname schrijven van het Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande de
afbouw van lokale ELIA-heffingen.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad neemt kennis van het schrijven van Agentschap Binnenlands Bestuur d.d. 10
november 2021 aangaande de afbouw van lokale ELIA-heffingen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raadslid Nele Vroman sluit aan bij de digitale vergadering tijdens behandeling van
agendapunt 3.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) - aanslagjaar
2022.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht (motoren) aanslagjaar
2022 vast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

4. - Gemeentelijke milieubelasting - Aanslagjaar 2022.

BESLUIT
Stemming

25 STEMMEN VOOR
1 STEM TEGEN

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke milieubelasting aanslagjaar 2022 vast.

Motivatie stemgedrag Zwevegem Vooruit:
De fractie stemt tegen om twee redenen : hanteren principe van de vervuiler betaalt en de
fractie vindt dit een onrechtvaardige beslissing omdat er geen onderscheid gemaakt wordt
tussen gezinnen en alleenstaanden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Aanvullende personenbelasting - Aanslagjaar 2022.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad stelt de aanvullende personenbelasting aanslagjaar 2022 vast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

6. - Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar 2022.

Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad stelt de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2022 vast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad stelt de gemeentelijke bijdrage voor 2022 aan de Politiezone Mira vast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

8. - Toekenning toelagen 2021 (deel 2).

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan voorgelegde lijst van toelagen 2021 (deel 2), met vermelding van
organisaties en verenigingen voor een totaal bedrag van 43.439,18 euro.

De voorzitter van de gemeenteraad stelt voor om de toelage voor cyclocross Otegem
(10.000 euro – BI071000/AR649300/AC521) te schrappen uit voorgelegde lijst aangezien
de activiteit niet doorgaat.
De raad verklaart zich eenparig akkoord met dit voorstel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement en aanvraagformulier + naam en
logo NZ-adviesraad.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Goedkeuring vernieuwd subsidiereglement en aanvraagformulier + naam en logo NZ-adviesraad.

De raad stelt ter zitting volgende aanpassing voor: in het reglement weblink “/noordzuidadviesraad” vervangen door “/mondiale raad”. Aan de dienst samenleving wordt
opdracht gegeven om het reglement in die zin aan te passen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

10. - Goedkeuring van het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding
van zwaluwnesten in Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het subsidiereglement voor het behoud en de uitbreiding
van zwaluwnesten in Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

11. - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel
grond met aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, door de Coöperatieve
Vennootschap met een sociaal oogmerk "Mijn Huis' aan de gemeente Zwevegem,
dit om reden van openbaar nut.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van een perceel
grond met aanhorigheden, gelegen Nieuwstraat te Heestert, dit om reden van openbaar nut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis met
daarin begrepen uitrustingswerken en groenzone, gelegen in de verkaveling Marcel
Vandewallestraat te Sint-Denijs, aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van
openbaar nut.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De raad verleent goedkeuring aan de ontwerpakte inzake kosteloze grondoverdracht van wegenis met
daarin begrepen uitrustingswerken en groenzone, gelegen in de verkaveling Marcel Vandewallestraat
te Sint-Denijs, aan de gemeente Zwevegem, dit om reden van openbaar nut.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Goedkeuring dading tot vrijwaring van de buurtweg n. 164, Saint-Cornil.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt een dading goed tot vrijwaring van de buurtweg n. 164, Saint-Cornil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring overeenkomst tussen de Vlaamse Waterweg, het Agentschap
Wegen en Verkeer en gemeente Zwevegem betreffende de aanleg van een
fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de aanleg van een
fietspadverbinding tussen de Oude Lettenhofstraat en N391 (Kanaalweg).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring nieuwe werking betreffende de keuring van de
privéwaterafvoer met herbevestiging van de samenwerking met de Watergroep.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de nieuwe werking betreffende de keuring van de
privéwaterafvoer en herbevestigt de samenwerking met de Watergroep.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring takenpakket Riopact 2022 in het kader van de overeenkomst
voor de uitbouw en het beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel van de
gemeente Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

23 STEMMEN VOOR
3 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het takenpakket Riopact 2022, voor een totaal bedrag van
160.000 euro. De coördinatie, het plaatsen en in dienst stellen van IBA’s zijn eveneens opgenomen in
dit pakket, ten bedrage van 280.000 euro.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuring arbeidsreglement voor het personeel van het gemeentelijk
basisonderwijs.

BESLUIT

Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het arbeidsreglement voor het personeel van het
gemeentelijk basisonderwijs.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring van het arbeidsreglement voor het personeel van de
gemeentelijke kunstacademie.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan het arbeidsreglement voor het personeel van de
gemeentelijke kunstacademie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

19. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting gemeenteraad.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad keurt de notulen van de voorgaande zitting goed.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

* - Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

