BESLUITENLIJST VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2021
Aanwezig:

Marc Doutreluingne, burgemeester;
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, Isabelle Dewitte, Nele Vroman, Yves De
Bosscher, Eddy Loosveldt, Brecht Demeire, Antoon Vanassche, Wim Monteyne,
Katrien Defoirdt, Eddy Defoor, Sofie Vermeulen, Johan Rollez, raadsleden;
Jan Vanlangenhove, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Eliane Spincemaille, schepen;
Geert Delaey, raadslid;

Onderwerp

1. - Kennisname verslagen adviesraden.

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de voorgelegde verslagen van de adviesraden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

2. - Kennisname jaarverslag informatieveiligheid gemeente.

BESLUIT
De raad neemt kennis van het jaarverslag informatieveiligheid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

3. - Kennisname rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 gemeente.

BESLUIT
De raad neemt kennis van de rapportering financieel directeur kwartaal 2-2021 gemeente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp

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

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de opvolgingsrapportering strategische nota met stand van zaken
op 30 juni 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

5. - Kennisname goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst vzw De
Stroom/gemeente Zwevegem.

BESLUIT
De gemeenteraad neemt kennis van de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen vzw De
Stroom en gemeente Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst, 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 16 juli 2021 tot toekenning van een subsidie
aan de lokale besturen om de bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

7. - Goedkeuring instap lokaal energie- en klimaatpact.

Onderwerp

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

9. - Goedkeuring Brownfieldconvenant 134 Sobelcard.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Goedkeuring van het brownfieldconvenant 134 Sobelcard door de gemeenteraad.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

10. - Goedkeuring reglement toelage voor energie i.k.v. subsidies voor erkende
Zwevegemse jeugdverenigingen.

BESLUIT
Stemming

20 STEMMEN VOOR
5 ONTHOUDINGEN

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 via een digitale applicatie. De jeugdraad en werkgroep jeugdinfra grepen
deze wijziging aan om het toelagereglement onder de loep te nemen en een wijziging voor te stellen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

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.

BESLUIT
Stemming

16 STEMMEN VOOR
9 ONTHOUDINGEN

De raad keurt de ontwerpakte goed inzake vestigen van een recht van erfpacht door de gemeente
Zwevegem aan de VZW Scoutsgroepen Zwevegem, voor het terrein gelegen Winkelstraat te
Zwevegem.

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

12. - Goedkeuring overeenkomst investeringstoelage berging vzw scoutsgroepen
Zwevegem.

BESLUIT

Stemming

16 STEMMEN VOOR
9 ONTHOUDINGEN

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.

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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

13. - Principiële beslissing tot aankoop van twee percelen grond, gelegen
Blokellestraat te Zwevegem aan het OCMW Kortrijk, alsook de pachtbeëindiging te
regelen.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord tot aankoop van twee percelen grond, gelegen
Blokellestraat te Zwevegem, alsook met de regeling van de pachtbeëindiging.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

14. - Goedkeuring aanpassing lokaal toewijzingsreglement.

BESLUIT
Stemming

21 STEMMEN VOOR
4 ONTHOUDINGEN

De raad verleent goedkeuring aan de voorgestelde aanpassing aan het lokaal toewijzingsreglement.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

15. - Goedkeuring opdracht voor het afsluiten van een huurovereenkomst voor
multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor gemeentebestuur en OCMW
Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

De huidige huurovereenkomst voor multifunctionele toestellen, printers en kopiërs voor
gemeentebestuur Zwevegem en OCMW loopt af. Aldus dient een nieuwe huurovereenkomst te

worden afgesloten.
Dit kan gerealiseerd worden via het raamcontract van Creat/Farys voor een periode van vijf jaar met
ingang van 1 januari 2022.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

16. - Goedkeuring bijlage 28 bij de DBFMO-overeenkomst fitpunt en
speelpunt/sportpunt 2.

BESLUIT
Stemming

22 STEMMEN VOOR
3 ONTHOUDINGEN

De gemeenteraad keurt bijlage 28 van de DBFMO-overeenkomst voor Fitpunt en Speelpunt/Sportpunt
2 goed. Hierin wordt bepaald dat de overeenkomst wordt verlengd met 9 maanden, zijnde de duur van
de uitstelling van afbetaling van de leningen. In deze bijlage 28 wordt meteen ook de einddatum voor
exploitatie van beide sites gelijkgesteld.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

17. - Goedkeuring opdracht en bepalen gunningswijze voor de afkoppelingswerken
riolering voetbal te Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Goedkeuring opdracht en bepalen gunningswijze voor de afkoppelingswerken riolering voetbal te
Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

18. - Goedkeuring opdracht en bepalen gunningswijze voor het afwerken van de
keuken voor exploitatie op site Transfo te Zwevegem.

BESLUIT
Stemming

EENPARIG

Goedkeuring opdracht en bepalen van gunningswijze voor het afwerken van de keuken voor exploitatie
op site Transfo te Zwevegem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerp

BESLUIT

19. - Goedkeuring notulen voorgaande zitting.

Stemming

EENPARIG

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

* - Varia

De besproken varia punten zijn raadpleegbaar in het audioverslag.

