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Omgevingsanalyse Zwalm
Geachte,
Hieronder vindt u de derde draft van de ambtelijke omgevingsanalyse van de gemeente
Zwalm, opgemaakt door de administratie ter voorbereiding van het meerjarenplan van
2019-2024 van gemeente en OCMW Zwalm. Het betreft dus een draft die nog niet volledig
is en deze zal verder vervolledigd en afgewerkt worden in 2019. Gezien de nakende
decretale integratie (politiek – ambtelijk – beleidsmatig) is deze omgevingsanalyse
opgemaakt voor beide besturen samen in de hoop dat deze u nuttige insteek kan geven
m.b.t. het te voeren beleid in de komende 6 jaren. De administratie staat ten dienste van de
burgers en haar bestuur en we hopen alzo ook ons steentje bij te dragen aan een goed en
efficiënt bestuur. Bij de opmaak van deze omgevingsanalyse hielden wij rekening met de
maatschappelijke en regelgevende context waarin wij werken. Aangezien een goed beleid
gestoeld is op een ‘omgevingsanalyse’ - die trouwens ook in de regelgeving m.b.t. de
beheers- en beleidscyclus verplicht is – leek het ons aangewezen om u deze voor de opstart
van de nieuwe legislatuur te bezorgen. Wij hopen dat u er iets aan heeft. Een
omgevingsanalyse is geen memorandum, geen visietekst en geen behoeftenplan. Het is een
analyse door ambtenaren van wat er is en we deden ons best om deze zo neutraal mogelijk
op te maken.
In de tekst vindt u links naar allerlei bijlagen (studies, statistisch materiaal, wetteksten…). Bij
verwijzing naar niet-publiek materiaal is het zo dat deze op aanvraag kan bekomen worden.
De bijlagen kunnen dus, ofwel opgevraagd worden bij de bevoegde medewerker, of
rechtstreeks gedownload worden.
De gemeentemonitor 2018 – jouw gemeente in cijfers Zwalm is integraal gevoegd bij deze
omgevingsanalyse. Deze gemeentemonitor is een uitgave van de Vlaamse overheid
(Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen) en geeft een 100-tal relevante
omgevingsindicatoren weer voor de gemeente Zwalm. Dit document is dus bron van
algemene cijfergegevens.
De structuur van de omgevingsanalyse is opgebouwd op basis van de huidige
beleidsdomeinen en de daaronder geclusterd beleidsitems die tot de bevoegdheid van onze
lokaal bestuur behoren.
Begin 2019 zal er dan worden samen gezeten met het bestuur om de beleidsintenties te
vertalen naar de volgens de regelgeving van Vlaanderen vereiste
doelstellingennota/beleidsnota. Die zal op haar beurt moeten leiden tot acties waarop in
een meerjarenplan en budget ook (budget)cijfers zullen moeten geplakt worden.
Alle beleid dient uiteraard gestoeld te zijn op analyse van de omgeving en kan maar binnen
de grenzen van wat beschikbaar is aan (menselijke en geldelijke) middelen.
De medewerkers van de gemeente en het OCMW hebben veel expertise en wij stellen deze
ook graag ter beschikking. Wij hopen dat u onze inspanningen waardeert.
Bij vragen staan wij graag ter uwer beschikking. Veel leesplezier.
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Algemene financiering

In kader van dit beleidsdomein willen we u als beleidsmaker meegeven wat de financiële
ruimte is bij ongewijzigd (o.a. fiscaal) beleid, rekening houdende met de nieuwe
evenwichtsregels die er inzake financiën zullen zijn in de BBC. Gezien het OCMW afhankelijk
is van betoelaging door gemeente, wordt enkel een prognose gegeven voor de gemeente
uitgaande van de betoelaging die effectief nodig is op dit moment (mei 2018).
De inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur maakt dat de beleids- en financiële
planning gecoördineerd moeten gebeuren.
De laatste door de gemeenteraad goedgekeurde versie van het meerjarenplan ziet er als
volgt uit :
Resultaat op kasbasis
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1a. Belastingen en boetes

2018

2019

2020

676.703,09
6.986.113,32
7.662.816,41

761.087,40
7.004.914,61
7.766.002,01

696.731,44
7.100.223,21
7.796.954,65

4.749.341,41

4.785.545,23

4.766.897,87

1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0,00

0,00

0,00

1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0,00

0,00

0,00

2.913.475,00

2.980.456,78

3.030.056,78

-3.109.603,24
3.945.603,24
836.000,00
-287.026,00
296.483,00

-1.387.905,98
1.387.905,98
0,00
-273.260,00
277.010,00

-397.747,96
397.747,96
0,00
-244.784,00
248.534,00

271.483,00

277.010,00

248.534,00

271.483,00

277.010,00

248.534,00

0,00

0,00

0,00

2. Toegestane leningen
3. Overige transacties

25.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

B. Ontvangsten

9.457,00

3.750,00

3.750,00

0,00
9.457,00

0,00
3.750,00

0,00
3.750,00
3.750,00

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen

1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen

9.457,00

3.750,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

0,00

0,00

3. Overige transacties

0,00

0,00

0,00

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

-2.719.926,15

-900.078,58

54.199,48

3.886.505,20
1.166.579,05

1.166.579,05
266.500,47

266.500,47
320.699,95

350.000,00
0,00
350.000,00
0,00
816.579,05

0,00
0,00
0,00
0,00
266.500,47

0,00
0,00
0,00
0,00
320.699,95

2018

2019

2020

704.771,09
7.662.816,41
6.958.045,32

786.403,40
7.766.002,01
6.979.598,61

719.380,44
7.796.954,65
7.077.574,21

1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van schulden

6.986.113,32
28.068,00

7.004.914,61
25.316,00

7.100.223,21
22.649,00

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
III. Autofinancieringsmarge (I-II)

290.094,00
262.026,00
28.068,00
414.677,09

298.576,00
273.260,00
25.316,00
487.827,40

267.433,00
244.784,00
22.649,00
451.947,44

I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
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Intern is er een financiële planning die loopt tot en met 2023. De autofinancieringsmarge
blijft in die prognose tussen 2021 en 2023 rond de € 400.000.
1.1

Beleidsveld: 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke
niveaus

Dit betreft voornamelijk de toelagen die we krijgen van de Vlaamse overheid en het
gemeentefonds (één van onze belangrijkste inkomstenbronnen).
1.2

Beleidsveld: 0020 Fiscale aangelegenheden

Betreft onze gemeentelijke belastingen.
1.2.1 Onze gemeentelijke belastingen (soorten, tarieven, niveau t.o.v. Vlaanderen,
bedreigingen.)
Impact op de opcentiemen personenbelasting is er voornamelijk van de tax-shift die federaal
werd doorgevoerd maar ook door de vergrijzing (impact wordt volgens studie Belfius
ingeschat voor Zwalm op 10 a 15% tegen 2030).

1.3

Beleidsveld: 0030 Financiële aangelegenheden

1.3.1 Financiële risico’s en uitdagingen
De integratie van gemeente en OCMW conform het Decreet Lokaal Bestuur en het van
rechtswege verschuiven van de loonlast van de decretale graden naar de gemeente zou
inzake responsabiliseringsbijdrage globaal geen verschil maken (beide besturen hebben een
kleine responsabiliseringsbijdrage en zijn bij tekort op beide besturen als communicerende
vaten te zien). Op vlak van de subsidies i.h.k.v. sociale maribel zou dergelijke operatie
kunnen inhouden dat onder een bepaald tewerkstellingsniveau wordt gezakt op het OCMW
waardoor deze tegemoetkoming in het gedrang kan komen of een uitzondering zal moeten
worden verantwoord. Door het behoud van de gewezen OCMW-secretaris op de loonlijst
van het OCMW werd dit voorlopig opgevangen.
In het meerjarenplan is ook één mandataris minder voorzien vanaf 2019 conform het
Decreet Lokaal Bestuur (cfr. infra).
De pensioenproblematiek is ook een heel belangrijke. De bijdragevoeten inzake
responsabiliseringsbijdrage van 50% gaan evolueren komende jaren naar 75% van de
tekorten. De responsabiliseringsbijdrage wordt bepaald door het tekort dat er is tussen de
betaalde pensioenbijdragen op de lonen van onze vastbenoemden en de pensioenlast van
onze gewezen vastbenoemden. Dit tekort moet deels bijgepast worden via die
responsabiliseringsbijdrage. Ook de werkgeversbijdragen voor de pensioenen op de lonen
van de vastbenoemden zullen komende jaren stijgen.
Zowat alle Vlaamse lokale besturen hebben intussen enkele jaren ervaring met een tweede
pensioenpijler voor hun contractuele medewerkers. Ook de federale en regionale overheden
beginnen daar nu werk van te maken.
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Om dit systeem aan te moedigen heeft de federale overheid beslist om een financiële bonus
te creëren met een korting op de responsabiliseringsbijdrage. Dat zou de eerste keer
gebeuren in 2020, toegepast op de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar 2019.
Voorwaarde is wel dat het bestuur in 2020 ten minste een bijdrage van 2% toepast voor het
aanvullende pensioen voor de contractuele personeelsleden (tweede pensioenpijler), en
vanaf 2021 ten minste 3%. (Momenteel bedraagt deze bijdrage in Zwalm 1%). Voor
aanvullende pensioenstelsels met een systeem van vaste prestaties gelden aangepaste
minimumpercentages. De korting op de responsabiliseringsbijdrage bedraagt ten minste
50% van de bijdrage voor de tweede pensioenpijler.
Deze pensioenproblematiek heeft dus een voor de gemeente oplopende kost tot gevolg
waar rekening moet mee gehouden worden.
Het onder controle houden van werkingskosten en personeelskost indien men belastingen
gelijk wil houden, is belangrijk wil men een gezonde autofinancieringsmarge - nodig voor
toekomstige investeringen - vrijwaren.
Investeringen worden gefinancierd door een gezonde autofinancieringsmarge, leningen
(maar beïnvloeden ook de autofinancieringsmarge negatief) en een eventuele verdere
verkoop van patrimonium dat men niet nodig heeft voor het uitoefenen van zijn kerntaken.
De transformatie van de leeftijdspiramide binnen onze gemeentelijke bevolking kan een
aanzienlijke impact hebben op de gemeenteontvangsten. De meeste gemeenten zullen bij
ongewijzigde trend de opbrengst van de aanvullende personenbelasting (APB) zien dalen
wanneer het aandeel van 60-plussers in hun bevolking groeit. De impact verschilt echter
sterk per gemeente, maar impact op de financiën zal er zeker zijn. Blijkens een studie van
Belfius kan de impact hiervan voor Zwalm tegen 2030 ingeschat worden op 10 a 15% van de
totale ontvangsten. Gedetailleerde cijfers inzake evolutie per jaar zijn hier momenteel nog
niet van. De opbrengst van deze APB tov onze totale ontvangsten bedroeg in de rekening
2016 36%.
1.4

Beleidsveld: 0040 Transacties in verband met de openbare schuld

Betreft onze gemeentelijke schuld: namelijk de aflossingen en intresten van lopende
leningen.
De schuld bij Farys valt hier niet onder. Hiervoor zal in de volgende legislatuur jaarlijks circa €
290.000 moeten worden afgelost
Evolutie schuld t/m 2023 :
2018

2019

2020

2021

2022

2023

LENINGEN TEN LASTE VAN
HET BESTUUR
Saldo nog terug te betalen op
01/01

2.041.961,42

1.770.479,04

1.493.469,09

1.244.934,53

990.128,19

801.129,13

Nieuwe leningen van het
dienstjaar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bedrag terugbetaald
gedurende het dienstjaar

271.482,38

277.009,95

248.534,56

254.806,34

188.999,06

113.493,64
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Saldo nog terug te betalen op
31/12
Betaalde intresten
Jaarlijkse last

1.770.479,04

1.493.469,09

1.244.934,53

990.128,19

801.129,13

687.635,49

25.947,86

23.675,65

21.888,55

19.215,43

16.598,86

16.187,04

297.430,24

300.685,60

270.423,11

274.021,77

205.597,92

129.680,68

De jaarlijkse last is dalende en beïnvloed gunstig de autofinancieringsmarge. Dit is vnl een
gevolg van het feit dat sedert 2007 er niet meer geleend werd.
1.5

Beleidsveld: 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

Hieronder groeperen we alle onze terreinen en gebouwen die geen echte functie hebben
(bv. : verpachte gronden, verhuurde gebouwen, …). Gebouwen met een specifieke functie
met een maatschappelijk doel zoals gemeentehuis, loods, Sporthal, Zwalmparel,
gemeenschapscentrum staan op een specifieke beleidsveld (bv. sporthal bij sport … ).
Het gaat hierbij om vnl. de oude schoolgebouwen en soms nog bijhorende woning. Over de
toekomst van deze gebouwen (gezien ook de verhuis van verenigingen naar het
gemeenschapscentrum) dient nagedacht te worden. Bij deze oefening wordt best ook
rekening gehouden met de beslissingen in het Kerkenbeleidsplan inzake de kerkgebouwen.
De ex-pastorijen zijn de voorbije legislatuur allemaal verkocht. Het schoolgebouw en
bijhorende schoolhuis van Sint-Maria-Latem en het schoolgebouw van Roborst en
bijhorende schoolhuis zijn verkocht.
Het resterende patrimonium zonder maatschappelijk doel :
Deelgemeente/gebouw
Bedrag (inkomsten)
Sint-Blasius-Boekel,
Boekelbaan(6)
€ 97,67/maand
Sint-Denijs-Boekel, Franskouter
Niet verhuurd
(school)(5)
(Heemkring)
Sint-Maria-Latem, Latemdreef 56
(1)
€ 70/maand
Munkzwalm, Zuidlaan 60 (studio
+ noodwoning) (2)
Nederzwalm (school)(7)

Zuidlaan 16 (ex OCMW-gebouw)
Zuidlaan 62 (school) (7)
Alle verpachtte gronden OCMW
(4)
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Gemeente
Gemeente

OCMW
OCMW in
erfpacht van
Studio = € 368/maand gemeente
Niet verhuurd (Scouts) gemeente
Verhuurd aan Bpost
(4.800/jaar +
300/maand voor
parkeerplaatsen) OCMW
Niet verhuurd (Chiro) gemeente
Circa 20.000 opbrengst
per jaar OCMW
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(1)De woning in de Latemdreef (woning eigendom van OCMW Zwalm) ligt in agrarisch
gebied. De bewoners zijn ingeschreven bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse
Ardennen voor een sociale woning – staan op de wachtlijst. Woning voldoet niet aan huidige
eisen.
(2)Munkzwalm, Zuidlaan (studio OCMW): sinds 01.10.2009 is de woning verhuurd ten titel
van erfpacht aan OCMW Zwalm (akte d.d. 06.11.2009, notaris Sobrie) voor 99 jaar, aan 1
euro/jaar. OCMW heeft op eigen kosten een aantal renovatie- en aanpassingswerken
uitgevoerd. De woning werd opgesplitst in 2 woongelegenheden: noodwoning en studio. De
studio is verhuurd sinds april 2012.
(3)Nederzwalm-school: dit gebouw is getroffen door rooilijn. Indien er veranderingen
gebeuren aan gebouw (alles waar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is), zal dit
moeten gebeuren met afstand van meerwaarde. Het gebouw is ‘met spoed’ beschermd. Uit
een stabiliteitsstudie blijkt dat een renovatie naar hedendaags comfort en bouwnormen 1
miljoen euro zal kosten.
(4)Het OCMW Zwalm is eigenaar van heel wat verpachte gronden: ook over de toekomst
daarvan (verpachten of verkopen) wordt best nagedacht en een visie ontwikkeld.
(5)Na mogelijke verhuis van Heemkundige kring (Hoofdstuk erediensten) , kan onderzocht
worden of deze site kan verkocht worden of hoe deze kan (her)bestemd worden. Het
schoolhuis en de klaslokalen zijn gelegen in woongebied met landelijk karakter. Beide
panden zijn in zeer slechte staat (zie punt 6)
(6)Boekelbaan 91/89 : de huurwoning moet voor 2020 voldoen aan de isolatie normen maar
voldoet momenteel totaal niet.
Het schoolgebouw staat leeg. Er is een verouderde toestand van elektriciteit, verwarming,
raamwerk,… Er is geen ideale indeling, woning heeft geen tuin, terwijl tuin achter
schoolgebouw helemaal niet benut wordt.
Het schoolgebouw zelf, is zoals de andere nog resterende, verouderd en is aan renovatie toe
(isolatie, dubbel glas, vernieuwen elektriciteit en verwarming,….).
Raming loopt op tot 750.000 euro
(7) deze gebouwen komen leeg na verhuis Scouts en Chiro naar hun nieuwbouw. Quid?
Voor Nederzwalm werd het voormalig schoolgebouw beschermd begin oktober 2018. Er is
een studie van de restauratiekost.
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2
2.1

Algemeen bestuur
Beleidsveld: 0100 Politiek organen

Het Decreet Lokaal Bestuur dat op 1/1/2019 in voege zal treden, voorziet naast een
ambtelijke en financieel-beleidsmatige integratie van gemeente en OCMW ook een politieke
integratie. Dit heeft dus impact op de organen en het aantal mandatarissen.
We verwijzen hiervoor naar het decreet dat op 22 december 2017 werd goedgekeurd :
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur
Op 15 februari 2018 werd het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad. Het vervangt vanaf 1januari 2019 het gemeentedecreet, OCMW-decreet en het
decreet intergemeentelijke samenwerking. (Sommige bepalingen treden al vroeger in
werking).
Belangrijke doelstellingen zijn de ambtelijke en politieke integratie van gemeente en OCMW
hoewel beide 2 afzonderlijke rechtspersonen blijven.
In kader van de ambtelijke integratie zijn er overgangsbepalingen (in werking op 25 februari
2018) voor de decretale graden om te komen tot 1 algemeen en financieel directeur, moet
er 1 organogram komen voor beide besturen, …
Voor de politieke integratie zijn er vanaf 1 januari 2019 ook belangrijke wijzigingen:
-Samenstelling gemeenteraad = samenstelling OCMW-raad (allemaal zelfde
personen – zelfde bevoegdheden als gemeenteraad nu) = 19 raadsleden met
1 voorzitter, beide vergaderen in principe aaneensluitend, 1 zitpenning.
-College = Vast Bureau (zelfde bevoegdheden als college nu) = 3 schepenen +
1 burgemeester = 4 personen (eventueel nog 5de nl. voorzitter Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst indien die geen lid college zou zijn)
-Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (art 89 ev) : 6 leden + 1 voorzitter
(vroeger telde OCMW-raad 9 leden in Zwalm). Indien deze voorzitter niet
vanuit College/Vast Bureau komt dan zal die voorzitter ook deel uitmaken
van het College/Vast Bureau en zal College/Vast Bureau uit 5 personen
bestaan. Dit comité zal in principe de sociale dossiers behandelen (leeflonen,
verwarmingstoelagen, steuntoekenning,... ). Het lijkt ons wenselijk dat dit
gezien de termijnen voor behandeling van steundossiers om de 3 weken
samenkomt.
Dus globaal gezien zullen er 1 of 2 mandatarissen minder zijn, dan nu het geval is.
Fusie met andere gemeente(n) is ook iets wat na 2024 zeer waarschijnlijk zal zijn en
mogelijks verplicht wordt opgelegd. Als men vrije keuze wil hebben in gemeente(n) met wie
we fuseren, is hier mogelijks begin van volgende legislatuur nog ruimte voor en grijpt men
best die kans. Het is absoluut aangewezen hier ook de ambtenaren bij te betrekken. Een
denkoefening van bij wie we best passen en waar de burger het meeste aan heeft, is
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aangewezen. Deze denkoefening lijkt ons noodzakelijk en wordt best in 2019 gemaakt. Alle
regionale samenwerking moet in deze oefening betrokken worden.
In het kader van de integratie gemeente/OCMW en de hervorming van de politieke organen
van beide besturen moeten werk gemaakt worden van een uniforme deontologische code
voor de raadsleden/mandatarissen, deontologische commissie, een uniform huishoudelijk
reglement, een nieuw huishoudelijk reglement voor het Bijzonder Comité voor de sociale
dienst. De vergaderfrequentie van dit Bijzonder Comité moet ook worden bekeken rekening
houdende met wettelijke termijnen waarbinnen steunaanvragen moeten behandeld worden
…

2.2

Beleidsveld: 0101 Officieel ceremonieel

2.3

Beleidsveld: 0110 Secretariaat

Het Decreet Lokaal Bestuur heeft verschillende elementen uit het gemeente- en OCMWdecreet overgenomen, maar zal toch ook zorgen voor noodzakelijke aanpassingen in de
werking, bijvoorbeeld in de voorbereiding van de bestuursorganen. We zullen binnenkort
starten met een softwarepakket om de beslissingen nog louter digitaal voor te bereiden en
administratief af te handelen. Dit zou operationeel moeten zijn tegen begin 2019.
Met het Decreet Lokaal Bestuur wijzigen er tal van verordeningen inzake de actieve
openbaarheid van bestuur en de toezichthoudende overheden. Allereerst dienen besluiten
enkel nog bekendgemaakt te worden via webtoepassing. Zie art. 285, 286, 287 van het DLB:
de termijn van bekendmaking is ingekort, webtoepassing vermeldt inzagevoorwaarden en
de wijze waarop klacht kan worden ingediend, lijst besluiten college nu ook verplicht bekend
te maken, beknopte omschrijving van de besluiten bij de lijst van besluiten, statuten van
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden,…
Een interessante evolutie om volgen is de implementatie van het Linked data publiceren van
besluiten van de Vlaamse Gemeenschap. Het zou toezicht en vindbaarheid voor zowel
burger als de ons omringende overheden veel efficiënter kunnen maken.
Op 25 mei 2018 is de Europese verordening rond verwerken van persoonsgegevens - GDPR
of AVG – in werking getreden. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de
provincie Oost-Vlaanderen (eGov) en zij ondersteunen ons ons op dit vlak. Er werd een
stringente procedure ontwikkeld inzake rechten van burgers en datalekken i.h.k.v. de
persoonlijke gegevensbescherming. Er werd ook een Data Protection Officer (DPO)
aangesteld en er is een informatieveiligheidscel actief in de organisatie. In de verschillende
diensten is hier aandacht voor en de nodige beslissingen en stappen werden gezet.
In de organieke decreten is ook decretaal voorzien dat een klachtenbehandeling systeem
moet opgezet worden. Dit zal normaal einde 2018 zijn opgezet.
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2.4

Beleidsveld: 0111 Fiscale en financiële diensten

2.5

Beleidsveld: 0112 Personeelsdienst en vorming

De gemeente en het OCMW anticiperen reeds op het Decreet Lokaal Bestuur en hebben een
eengemaakt organogram. De recentste versie vinden jullie hieronder (incl. ook een
hangende wijziging). De in rood opgenomen functies zijn ingevuld door personeelsleden van
het OCMW. Het eengemaakte organogram is uiting van een geïntegreerd
samenwerkingsmodel.

Gemeente- en OCMW-bestuur Zwalm –
Algemeen organisatiemodel

Raad en College/Vast
Bureau

Beleid &
management

Financieel
Directeur

Algemeen Directeur

Management
team

Stafmedewerker beleid en organisatie
A1a-A3a - statutair
Afdeling interne
zaken

Ondersteunende
diensten

Afdeling
grondgebiedszaken

Dienstverlening
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Afdeling leven en
welzijn

Afdeling cultuur &
vrije tijd
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Gemeentebestuur Zwalm – afdeling interne zaken

Algemeen directeur

1 FT diensthoofd interne zaken
B4 – B5 stat

Secretariaat
en personeel

1 FT deskundige personeel
B1 – B3 contractueel
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Financieel directeur

Interne zaken
Dienst financiën

ICT

0,5 FT administratief hoofdmedewerker
(helpdeskmedewerker)
C4 – C5 contractueel

1 FT boekhouder
B1 – B3 contractueel
1 FT adm medewerker
C1 – C3 contr. (geblokkeerd)
1 FT adm assistent
D1 – D3 stat (uitdovend)

14

Gemeentebestuur Zwalm – afdeling leven en welzijn
Afdeling leven en welzijn
Afdelingshoofd leven en welzijn
1 FT B4-B5 contr.

Onthaal

1 FT adm medewerker
C1 – C3 contractueel
1 FT adm assistent
D1 – D3 stat (uitdovend)

Dienst burgerzaken

1 FT deskundige burgerzaken
B1 – B3 contr. (geblok.)
1 FT diensthoofd burgerzaken
B4 – B5 stat (uitdovend)
1 FT adm medewerker
C1 – C3 contractueel*

Sociale dienst OCMW

1 FT maatschappelijk werker
B1 – B3 stat.
1 FT maatschappelijk werker
B1 – B3 contr. (soc. maribel)
1 FT maatschappelijk werker
B1 – B3 contractueel
0,5 FT administratief medewerker
C1 – C3 contr. (soc. Maribel)

*Naast de 1 FT adm. medewerker is er momenteel ook 1 FT adm. medewerker tewerkgesteld via detachering vanuit FOD BZ.
Deze detachering vervalt bij uitdiensttreding van de titularis
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Gemeente Zwalm – afdeling grondgebiedszaken
Afdeling Grondgebiedszaken
1 FT afdelingshoofd GGZ
A1a – A3a stat

Technische
uitvoeringsdienst

Omgevingsvergunningen

1 FT diensthoofd technische uitvoeringsdienst
D4 – D5 stat

1 FT verantwoordelijke ruimtelijke ordening *
B4 – B5 stat
1 FT milieuambtenaar*
B4 – B5 stat**

1 FT ploegverantwoordelijke
C1 – C3 contractueel

2 FT adm medewerker
C1 – C3 contractueel

11 FT technisch beambte
E1 – E3 contractueel
Containerpark

1 FT technisch assistent
D1 – D3 contractueel
3,5 FT technisch beambte
E1 – E3 contractueel

* aangeduid als omgevingsambtenaar
** momenteel onderbezet door een milieuambtenaar B1-B3 contractueel
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Infrastructuur en
mobiliteit

1 FT deskundige infrastructuur & mobiliteit
B1 – B3 contractueel
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Gemeentebestuur Zwalm – afdeling cultuur & vrije tijd

Afdeling cultuur & vrije tijd
1 FT afdelingshoofd cultuur & vrije tijd
A1a – A3a contractueel

0,5 FT adm medewerker
C1 – C3 contract. (soc. maribel)

Bibliotheek

1 FT bibliothecaris
B1 -B3 stat
1 FT bibliotheekassistent
C1 – C3 contractueel

0,5 FT adm. medewerker
C1 – C3 contractueel

Loket en toerisme

Sport

Jeugd & cultuur

Logistiek en
evenementen

1 FT sportfunctionaris
B1 – B3 stat (soc. maribel)

1 FT deskundige jeugd & cultuur
B1 – B3 contractueel (soc. Maribel)

1 FT technisch assistent
D1 – D3 contractueel
1,5 FT technisch beambte
E1 – E3 contractueel

1 FT technisch beambte (toezichter)
E1 – E3 contract. (0,5 soc. Mar.)

Communicatie en
toerisme

1 FT deskundige communicatie en toerisme
B1 – B3 contractueel

1 FT logistiek technisch beambte
E1 – E3 contractueel (geblokkeerd)
1 FT logistiek technisch beambte
E1 – E3 stat (uitdovend)
1 FT verzorgende
C1 – C2 stat uitdovend
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In het meerjarenplan voorziene personeelsaantallen aangepast aan de recentste wijziging in
ons personeelsbehoeftenplan ( 08/2018 ) – gemeente + OCMW :

TOTAAL

2019

2020

Niveau A

5

5

Niveau B

12

12

Niveau C

8.5

8.5

Niveau D

3

3

Niveau E

18,5

18,5

Verdere aandachtspunten:
De menselijke middelen in de organisatie zijn het kapitaal van de organisatie. Uitgangspunt
is te zorgen voor gemotiveerde, goed functionerende, betrokken, gewaardeerde en
gedreven medewerkers die graag in de organisatie en voor haar maatschappelijke
doelstellingen werken. Een beleid dat daarnaar werkt, is heel belangrijk. Een tevreden
medewerker zorgt ook voor een tevreden burger. Een win-win voor beide. Met andere
woorden wensen we te streven naar een zo goed mogelijk HRM-beleid en zo goed mogelijk
management van de Human Resources.
We wensen hiervoor in de toekomst ook meer externe en professionele hulp in te schakelen.
Psycho-sociale belasting blijkt een belangrijk aandachtspunt.
We wensen aandacht te besteden aan wat men verstaat onder de verzamelnaam “welzijn en
preventie” (arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale belasting). In 2016 keurde de gemeenteraad een globaal preventieplan (GPP) goed
voor de periode 2016-2020. Jaarlijks wordt ook nog een jaaractieplan (JAP) opgemaakt ter
uitvoering en waar ook jaaracties/bijsturingen in staan.
We wensen hierbij ook te wijzen op de gemiddelde leeftijd van de medewerkers van de
technische dienst. Er zal moeten gewerkt worden aan het plannen van een stapsgewijze
opvolging van de “anciens” binnen de ploegen van de technische dienst. Anderzijds moet
ook de werking van het containerpark (openingsuren, bezetting, nevenactiviteiten) onder de
loep worden genomen om een efficiëntere planning te bekomen. Er is in dit kader ook een
oefening lopende om het arbeidsreglement en de uurroosters aan te passen.
2.6

Beleidsveld: 0119 Overige algemene diensten – ondersteunende diensten,
gemeentehuis, loods

Evoluties loket en dienstverlening:
De diensten van gemeente en OCMW Zwalm zijn sinds maart 2015 ondergebracht in
hetzelfde gebouw, het gemeentehuis van Zwalm.
We wensen de dienstverlening van de gemeente en het OCMW nog verder vanuit
klantperspectief te verbeteren. We denken hierbij onder meer aan de evaluatie van de
openingsuren en bereikbaarheid van de administratie, werken op afspraak, werken met
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front- en backoffice, verhoging van de efficiëntie en het uitbreiden van de digitale
dienstverlening.
Het uitwerken van een multikanale slimme dienstverlening waarbij de burger het voor hem
meest passende kanaal kan kiezen (fysiek bezoek, telefoon, digitaal loket, sociale media,
sms?) is een uitdaging.
Het digitaal loket is op de nieuwe website van de gemeente verder uitgebouwd.
https://www.zwalm.be/digitaal-loket.aspx
We willen dit digitaal loket meer bekend maken, het gebruik ervan stimuleren en het digitaal
loket ook nog beter integreren in onze dienstverlening.
ICT en automatisering zijn belangrijke hefbomen in efficiënter werken en het verhogen van
het niveau van dienstverlening (de gemeente is vrij goed geautomatiseerd maar er zijn zeker
nog uitdagingen op dat vlak en stilstaan is hier achteruitgaan).
Vastgesteld wordt ook dat voor verschillende toepassingen het nodig is om een EID-lezer te
hebben en niet alle burgers dit bezitten. Bovendien zijn er verschillende doelgroepen
(senioren, kwetsbaren,…) die niet in de mogelijkheid zijn om het digitaal loket te gebruiken,
ook zij mogen niet vergeten worden in het verhaal en dienen blijvend laagdrempelig gebruik
te kunnen maken van de diensten.
Het onthaal willen we uitbouwen tot een frontoffice waar eenvoudige eerstelijnsvragen
kunnen beantwoord worden (telefonisch en van fysieke bezoeker), welke zorgt voor gerichte
doorverwijzing en waar de burgers terecht kunnen als snelloket (vb. verkoop van tickets,
verstrekken van formulieren, afleveren van documenten …)
Aan de verschillende loketten (burger, stedenbouw en milieu, sociale dienst) kunnen de
burgers terecht voor specifieke vragen bij medewerkers die de nodige kennis beschikken. De
burgers kunnen momenteel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht bij de
verschillende loketten en diensten.
Voor het bespreken van een specifiek dossier, kunnen de burgers nu een afspraak maken bij
de experten van de verschillende diensten. Dit is momenteel ad hoc, kan zowel op initiatief
van medewerker als op initiatief van burger zijn, maar dit wordt als positief ervaren door
beide partijen.
Het wijkcommissariaat van de politie is ook gehuisvest in het gemeentehuis. Sinds 1
september 2018 werkt dit wijkcommissariaat enkel nog op afspraak.
Technische diensten
De evaluatie van de werking en mogelijke heroriëntering containerpark en technische dienst
is aan de orde, werken met zelfsturende teams is een piste die kan onderzocht worden.
We willen de werkbezetting in technische diensten (groendienst) onder de loep nemen en
nagaan wat we best zelf blijven doen of uitbesteden.
Indien de loods (magazijn technische dienst) samen met het containerpark verhuist naar de
site steenbakkerij, moeten we de mogelijke herbestemming van de site loods onderzoeken.
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Managementteam
Het managementteam bestaat naast de burgemeester en voorzitter OCMW (verdwijnt) uit
de decretale graden, de stafmedewerker en de afdelingshoofden.
Integratie gemeente/OCMW
Gemeente en OCMW werken vrij geïntegreerd. Enkel op vlak van ondersteuning door één
secretariaat is er nog wat werk maar met het Decreet Lokaal Bestuur zal dit volledig
gerealiseerd zijn tegen 01.01.2019
Organisatiebeheersing
Audit Vlaanderen wil tegen eind 2019 een audit hebben uitgevoerd in elke gemeente (of het
bijhorende OCMW) en in elke provincie. Met de afgewerkte en in 2018 reeds opgestarte
audits is 75% van die doelstelling bereikt. Audit Vlaanderen startte voor Zwalm een
organisatie-audit op half oktober 2018. Het betreft geen thema-audit maar een organisatieaudit. Dit wil zeggen dat onze gehele werking zal worden doorgelicht.
Meer info over audit Vlaanderen, wat ze doen, hoe ze tewerk gaan,..
https://www.auditvlaanderen.be
De stafmedewerker beleid en organisatie ondersteunt alles inzake organisatiebeheersing en
het organisatiebeheersingssysteem dat elke gemeente/OCMM moet hebben.
Ons lokaal bestuur hanteert als kader de leidraad van Audit Vlaanderen en evalueerde ook
zichzelf aan de hand daarvan op 10 thema’s. De zelfevaluatie is up-to-date en kan steeds
bekomen worden. Het gevolgde kader dient nog in een formeel raadsbesluit te worden
vastgelegd.
Efficiëntiewinst genereren
Meer doen met dezelfde middelen en verhogen van efficiënt getuigen van goed bestuur.
Hier moeten blijvend inspanningen voor gebeuren. Geld van de burger moet efficiënt
aangewend worden. Efficiëntiewinsten kunnen op diverse wijzen worden gerealiseerd:
efficiënt en slim gebruik van de regels inzake overheidsopdrachten (bv. bijkomend
onderhandelen bij prijsvragen), vergroten aankoopvolume waarvoor prijs wordt gevraagd
door te werken met jaarcontracten, samenaankopen en samenwerking met het OCMW,
werken met raamcontracten, goede marktconsultatie en prijsvergelijk, intekening op
raamcontract van andere overheden (die door schaalvergroting lagere prijzen kunnen
bekomen), automatisering en doorlichting van diverse processen. De voorbije jaren werden
hier diverse stappen gezet en dit moet de komende jaren verdergezet worden.
Communicatie
Huisstijl
Sinds 2011 beschikt de gemeente Zwalm over een eigen huisstijl. Binnen briefwisseling en
secretariaatscommunicatie is er een stringent gebruik. Inzake actieve communicatie naar de
burger is het gebruik meer organisch, maar is er wel een algemeen gebruik van enkele
hoofdcomponenten (logo, font, boog en kleurencombinatie). Inzake de herkenbaarheid van
onze communicatie wordt die stijl best verdergezet.
Mooie recente voorbeelden van het flexibel, doch herkenbaar karakter van onze huisstijl
vinden we terug in de bewegwijzering van GC de Munk, de bewegwijzering in het
gemeentehuis, de nieuwe Zwalmse Post en de nieuwe website.
Website(s) & Uit-platform
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Sinds maart 2017 beschikt Zwalm over een nieuwe gemeentelijke website. Met meer dan
1200 pagina’s informatie en permanente actualisatie ervan, is dit het grootste project inzake
actieve communicatie ooit opgezet. De website is product-based opgezet en niet
organisation-based. De zoekrobot is het centraal zoeksysteem. Die zoekrobot kan almaar
krachtiger worden ingezet.
Elke dienst heeft een account om aanvullingen en aanpassingen te doen op de website. De
dienst interne zaken bewaakt het geheel, het nieuws en de actualisaties. De helpdesk van Eforumfactory is zeer accuraat.
Onze website genereert 4000 tot 9000 unieke bezoekers per maand (bron google-analytics).
We werken niet met deelsites maar met unieke URL’s. Zo is bv. www.zwalm.be/bezoeken
een eigen toeristisch platform.
De gemeente Zwalm bezit wel de domeinnamen ‘Vlaanderens Mooiste Marathon’ en ‘uit in
Zwalm’. Omdat we geen voorstander zijn van deelsites zijn deze gekoppeld aan onze eigen
site (landingspagina: marathon). Door de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
inzake Uit blijft ook www.uitinzwalm.be te raadplegen.
Dit uitplatform is uitgegroeid van 61 activiteiten (events) per jaar in 2013 naar zo’n 350 per
jaar sinds 2015. Zwalm doet het daarbij als beste leerling in onze streek per 100 inwoners.
De koppeling aan de Zwalmse Post is een winwin voor gemeente en verenigingen. Over het
gebruik en de afspraken rond invoer en publicatie van de diverse Uit-media is een
afsprakennota opgesteld. Het strekt tot aanbevelen deze opnieuw eens onder de loep te
nemen.
Tegen september 2020 moet de toegankelijkheid van de website worden aangepast voor
mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking. Deze opdracht vloeit voort uit
de Europese richtlijn webtoegankelijkheid, die van kracht is sinds december 2016 en van
toepassing is op alle overheidswebsites. De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
vormen een goede leidraad om dit te realiseren. Dit zijn criteria die websites en hun inhoud
toegankelijker maken.

Bron: Uit in Vlaanderen

23 oktober 2018

21

Bron: Uit in Vlaanderen
Social Media
We zijn de voorbije legislatuur overgeschakeld naar 1 algemene Facebookpagina. Die heeft
inmiddels 1600 volgers. We publiceren circa 2 à 3 berichten per dag gemiddeld. Gebruik en
regels omtrent de Facebookpagina zijn besloten in een afsprakennota. De diensten jeugd en
cultuur, sport, bib, milieu, interne zaken en de alg. directeur maken gebruik van dezelfde
account. De jeugddienst heeft wel nog een aparte facebookaccount aangemaakt als interne
communicatietool tussen moni’s en administratie tijdens vb. een speelpleinactiviteit. Dit is
een zeer effectief communicatiekanaal maar bedreigt de gecentraliseerde aanpak.
De gemeente is ook actief op Twitter met net geen 700 volgers.
Momenteel start ook de aanzet naar een Instagram-kanaal.
Het belangrijkste vraagstuk omtrent de social media is echter hoe om te gaan met de nieuwe
nabijheid die Facebook creëert voor de burger. De burger stuurt immers al te vaker
berichten naar de facebookaccount van de gemeente of die van de mandataris inzake
dienstverlening (specifieke vragen, meldingen, opmerkingen,…). Daar zijn nogal wat risico’s
en verkeerde verwachtingen aan verbonden. Daartegenover staat dat inzake positionering,
beleving, directe communicatie bv. bij noodplanning,… het bereik van Facebook enorm kan
zijn. We hebben eigen berichten die inmiddels door 20.000 lezers zijn opgepikt.
Digitaal meldingsloket
Dat brengt ons bij het digitaal meldingsloket op onze website. Het digitaal meldingsloket
kent een automatische dispatching van thema’s gekoppeld aan diensten en plaatst de
melding in een centrale databank, gekoppeld aan vb. een werkorder. Enkel via het
meldingsloket kunnen wij als administratie garanderen dat het dossier correct (afweging
prioriteitsgehalte) en consequent wordt opgevolgd.
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Digitale communicatieplatformen
Dit najaar plannen de diensten een overzicht te publiceren van alle communicatieplatformen
waar de burger informatie over gebeurtenissen (vb. wegenwerken, incidenten ) in Zwalm
kan vinden. Er kan immers een hele digitale catalogus aangereikt worden (Gipod, AWV, De
Lijn, NMBS, Eandis, onze eigen digitale loketten, Uit, fietsknooppunten,
wandelknooppunten, omgevingsloket Geopunt, …). Wat betreft Gipod bv. hebben we zelf
nog bijkomende expertise nodig, maar het zou een bijzonder handig en compleet platform
kunnen zijn om wegenwerken met een zekere impact te kunnen communiceren naar de
burger. Deze platformen kunnen verder gecommuniceerd worden via het digitaal loket op
www.zwalm.be
Inzake B-Alert werd afgesproken dat we dit najaar een oproep zullen doen bij de Zwalmse
burger om zich aan te sluiten alvorens on zelf aan te sluiten. Dit in het kader van de kostenbaten van het platform. De gemiddelde aansluitgraad in Vlaanderen ligt immers maar rond
de 5%.
Voor de Zwalmse BIN’s verwijzen we u door naar de politiezone.
De gemeentediensten worden om de oren geslagen met reclame van diverse apps, digitale
geo-based communicatieplatformen. Voor een kleine gemeente (kosten/baten), en gezien
de mogelijkheden (zie hoger) die er reeds zijn, werd voorlopig de boot afgehouden. Digitale
communicatie ondervindt ook de gevolgen van de nieuwe privacy-regels.
Omtrent de inzet van een digitale nieuwsbrief is gezien het reeds maandelijks verschijnen
van onze Zwalmse Post nog geen voldoende draagvlak binnen onze organisatie.
Zwalmse Post en papieren drager
De Zwalmse Post zit sinds 2014 in een nieuw kleedje. De redactie is in handen van de
diensten. De dienst interne zaken (totnogtoe) doet de coördinatie en de eindredactie. Het
college wordt geïnformeerd over de artikels die de diensten voorbereiden en formuleert zijn
opmerkingen op de drukproef. De Zwalmse Post verschijnt maandelijks, wat uitzonderlijk is
voor een gemeente van onze omvang.
Na een dubbele evaluatieronde van de sociale koerierdienst is besloten de bedeling verder
te zetten via B-post. Het aantal klachten over de bedeling bleef systematisch hoog, ondanks
interne kwaliteitstrajecten bij deze sociale dienstverlener.
Voor andere communicatieacties (foldertjes, bewonersbrieven,…) blijven de diensten
regelmatig beroep doen op de sociale fietskoeriers. De diensten vervaardigen zelf hun
communicatiemateriaal in overleg met de bevoegde schepen en conform hun budgettaire
ruimte. De Communicatie-deskundige ondersteunt waar het kan.
Alle drukwerk wordt in een dienstoverschrijdend bestek gegund, evenals opmaak. Het
drukwerk van de Zwalmse Post dient om de drie jaar opnieuw gegund.
Communicatieambtenaar
Communicatie was totnogtoe steeds een onderdeel van een meer uitgebreide
functieomschrijving. Dit najaar 2018 werd de aanwerving van een deskundige communicatie
en toerisme opgestart. Dit zal ons toelaten nog meer in te zetten op digitale dienstverlening
en digitale communicatieplatformen. Inzake actualiseringen van onze mediakanalen,
centrale opvolging en ondersteuning van de diensten, nieuwe inzichten in interne
communicatie en toekomstgericht denken, frisse ideeën voor de Zwalmse Post,… wordt dit
een boeiende uitdaging.
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2.7

Beleidsveld: 0130 Administratieve dienstverlening – burgerlijke stand, bevolking

De minister van Justitie wil een modernisering, informatisering en vereenvoudiging van de
burgerlijke stand doorvoeren. De regeling voorziet hiertoe in de creatie van een centrale
Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS), de vereenvoudiging van bestaande
processen en akten van de burgerlijke stand, het exclusief gebruik van elektronische akten,
de verzekering van een plaatsonafhankelijke dienstverlening, de automatische doorstroming
van gegevens van de DABS naar het Rijksregister, etc.
Specifiek voor onze gemeente zal het ook een uitdaging zijn om bepaalde basisproducten
bevolking/burgerlijke stand (en andere) aan het onthaal van het gemeentehuis aan te
bieden (zie punt 2.6)
2.8

Beleidsveld: 0160 Hulp aan het buitenland - ontwikkelingssamenwerking

Er is een subsidiereglement Noord-Zuidwerking, goedgekeurd door de gemeenteraad van
Zwalm: het college van burgemeester en schepenen kan subsidies verlenen aan initiatieven
voor ontwikkelingssamenwerking, eigen acties financieren, zorgen voor betoelaging 11.11.11
en noodhulp.
2.9

Beleidsveld: 0190 Overig algemeen bestuur

2.10 Beleidsveld: 0400 Politiediensten
We streven naar een goede samenwerking tussen administratie en politiediensten
(Politiezone Brakel) ter bevordering van beleid rond mobiliteit, milieu en ruimtelijke
ordening. (Vb door op geregelde tijdstippen stand van zaken overlopen van lopende dossiers
of terugkerende problemen. Handhaving (!) in het algemeen bespreekbaar maken. Er werd
een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met SOLVA rond omgevingshandhaving
(gemeenteraad van september 2018): SOLVA de opdracht voor ondersteuning bij de
omgevingshandhaving. Dit houdt in dat SOLVA de gemeente begeleidt bij de
omgevingshandhaving en taken uitoefent in het kader van de handhaving op de
milieuwetgeving en de wetgeving met betrekking tot de ruimtelijke ordening.
Qua handhaving op het vlak van mobiliteit is het gewenst om aandacht geven aan het
beheersen van de snelheid op de wegen met behulp van controles in een aantal straten
waar er veel en regelmatig te snel wordt gereden oa Meilegemstraat, Spoorweglaan,
Paulatemstraat, Borstekouterstraat (vooral deel bebouwde kom), Heufkensstraat,
Latemdreef, Lindestraat ..
Een meerjarenafspraak omtrent betoelaging politiezone is wenselijk (in 2018 is dit circa
570.000 EUR voor exploïtatie – investeringen worden apart betoelaagd).
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Een schaalvergroting van de zone zou ook een denkpiste kunnen zijn omwille van de
schaalvoordelen. Nadeel zou zijn verlies aan invloed binnen de beslissingsorganen. Zie ook
punt 2.11

2.11 Beleidsveld: 0410 Brandweer
Een meerjarenafspraak omtrent betoelaging is wenselijk ( in 2018 circa 190.000 EUR enkel
voor exploïtatie – investeringen worden apart betoelaagt ).
Moet er niet gestreefd worden naar het komen tot een politiezone en brandweerzone met
dezelfde deelnemers? Momenteel zitten in de brandweerzone gemeenten die behoren tot
diverse politiezone wat efficiëntie en communicatie niet ten goede komt.
Over een streven naar schaalvergroting met tevens meer mogelijkheden en voordelen van
schaalvergroting moet zeker nagedacht worden.
Zoals reeds aangegeven in het punt m.b.t. beleidsveld 100-00 moet bij een overwogen
vrijwillige gemeentelijke fusie ook zeker gekeken worden naar de huidige samenstelling van
brandweer- en politiezones.
De aanrijproblematiek over het ganse grondgebied van de gemeente moet zeker met de
zone aangekaart worden. Er zijn ideeën omtrent de vestiging van een post op o.a. ons
grondgebied.

2.12 Beleidsveld: 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
De gemeenten van de politiezone Brakel, Horebeke, Maarkedal en Zwalm stelden een
gezamenlijk algemeen politiereglement op, het zogenaamde GAS-reglement (Gemeentelijke
Administratieve Sancties).
https://www.zwalm.be/wonen/gasreglement.aspx
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2.13 Beleidsveld: 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Het noodplan van onze gemeente is uitgewerkt volgens de geldende wetgeving. Er is o.a.
een veiligheidscel opgericht waarin er naast vertegenwoordigers van de gemeente
(burgemeester, ambtenaar noodplanning, afdelingshoofd grondgebiedzaken,
communicatieambtenaar) ook vertegenwoordigers zitten van de verschillende
veiligheidsdiensten (brandweer, politie, medische discipline, civiele bescherming). Een luik
van deze noodplanning is het PSH-netwerk (Psycho-Sociaal Hulpverleningsnetwerk). Bij
eventuele noodsituatie wordt dit netwerk ontplooit voor opvang van slachtoffers en
verwanten. Vooral wat betreft dit PSH-netwerk is er een samenwerking tussen de
ambtenaren noodplanning in de politiezone (Horebeke, Brakel, Maarkedal en Zwalm). Deze
samenwerking dient nog verder uitgewerkt te worden zodat de ambtenaren noodplanning
van de verschillende gemeenten voor elkaar kunnen optreden.

2.14 Beleidsveld: 0500 Handel en middenstand
Er is een gemeentelijke raad lokale economie welke volgende doelstellingen heeft:
•
•
•
•

het behartigen van alle activiteiten en problemen van de middenstand
initiatieven uitlokken die het middenstands- en ambachtswezen bevorderen
de middenstand helpen in het realiseren van zijn doelstellingen in het bijzonder op
het gebied van de logistiek
het zijn van een adviserend en informatief orgaan naar de gemeentelijke overheid
toe en het organiseren en verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentelijke
diensten en de middenstand.

Er is een gemeentelijke digitale handelsgids:
https://www.zwalm.be/leven/werken-en-ondernemen/handelsgids.aspx

2.15 Beleidsveld: 0590 Overige economische zaken
2.16 Beleidsveld 0729 Overig beleid inzake het erfgoed
Onroerend Erfgoed
Een doelstelling kan zijn het opmaken van beheersplannen van de verschillende beschermde
dorpsgezichten waardoor zowel de gemeente en de burger in aanmerking komen voor
subsidies. In totaal zijn er (na screening van de inventaris onroerend erfgoed van de Vlaamse
Gemeenschap ) 31 objecten/dorpsgezichten waar de gemeente eigenaar/beheerder van is.
Om in aanmerking te komen voor een subsidiepremie dient namelijk een beheersplan te
worden opgesteld. Sinds de laatste aanpassing van het decreet onroerend erfgoed stelt de
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wetgever hiervoor enkele inhoudelijke vereisten vast. De Vlaamse overheid raadt de
expertise van studiebureaus aan.
De kostprijs voor het opstellen van een beheersplan van een gemiddeld Zwalms kerkgebouw
kan oplopen tot 10.000 euro. Het zal, in overleg met mede-eigenaars (in casu
dorpsgezichten) en in relatie tot kansen en bouwfysische staat van de gebouwen zaak zijn
om prioriteiten te bepalen omtrent de volgorde van beheersplannen.
Afwerken lopende restauratiedossiers ( maar reeds enige tijd wachtende op goedkeuring
Onroerende Erfgoed ):
-

Kerkhofmuur Sint-Denijs-Boekel
Molenberg
Kerken ( Roborst )

Inzake de mogelijkheden tot oprichting van een decretale intergemeentelijke onroerend
erfgoeddienst (IOED) in de regio, moet de blik gericht worden op de opportuniteiten die
zulke betoelaagde intergemeentelijke samenwerking kan aanreiken. Zowel EVA (zie verder)
als Solva zijn hieromtrent vooronderzoek aan het ondernemen.
Roerend erfgoed
Zie 0790 Erediensten
Cultureel en immaterieel erfgoed
Er is een interlokale vereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen (ILV EVA), een interlokaal
samenwerkingsverband waarvan Zwalm de beherende gemeente is momenteel. EVA focust
op het roerend en immaterieel erfgoed. Er is een Erfgoedbank voor de Vlaamse Ardennen:
de erfgoeddatabank en website staan sinds eind mei 2018 online en je kan er kijken naar
bijna 3000 oude foto’s en afbeeldingen uit de streek.
EVA heeft momenteel een halftijdse deskundige erfgoed in dienst. Deze personeelsbezetting
blijkt niet voldoende om een werking voor 12 gemeenten uit te bouwen. Er is een aanvraag
ingediend bij Platteland Plus om het erfgoed uit de streek op een innovatieve en
toegankelijke manier te ontsluiten en valoriseren. Hierdoor zou een extra halftijds
personeelslid kunnen ingezet worden. In 2019 zal EVA ook een aanvraag indienen voor een
erfgoedconvenant via het Cultureel Erfgoeddecreet bij de Vlaamse Gemeenschap. Bij
goedkeuring kan een volwaardige erfgoedcel uitgebouwd worden in de Vlaamse Ardennen.
Er is momenteel een huisvesting van EVA in het oud stadhuis van Zottegem door middel van
een ‘gentlemen’s agreement’. Er kan bekeken worden of deze huisvesting beter niet
vastgelegd wordt in een convenant van EVA met de stad.
2.17 Beleidsveld: 0790 Erediensten
Hier verwijzen we naar het kerkenbeleidsplan zoals goedgekeurd door gemeente en bisdom:
https://www.zwalm.be/kerkenbeleidsplan.aspx
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Zonder onttrekking aan eredienst (door de bisschop) kan een kerk niet herbestemd worden.
Onttrekking aan de eredienst is tevens noodzakelijk om betoelaging voor restauraties te
bekomen en daarvoor zijn concrete herbestemmingsprojecten nodig.
Betoelaging is verschillende naargelang wie eigenaar is (gemeente kan steeds meer krijgen
als eigenaar.) Zonder bewijs van het tegendeel, graaft het eigendomsonderzoek terug tot het
Concordaat uit 1801 onder Napoleon. Wij hanteren daarom het principe dat de gemeente
eigenaar is van alle kerken in Zwalm, behalve die van Munkzwalm, wat ook meermaals
bevestigd is door de diensten van de gouverneur en de nationale orde der notarissen. Per
herbestemming moet andersluidend geclaimd eigenaarschap ontegensprekelijk bewezen
zijn (bv. Hundelgem).
Vooral belangrijk is hier oog te hebben voor de bestaande subsidieregels en voorwaarden
waarbij ook duidelijk gesteld wordt dat de BTW (21%) nooit gesubsidieerd wordt en ook
belangrijk is wie eigenaar is, problematiek beheersplannen …
Voor de subsidies : https://www.onroerenderfgoed.be/nl/premies/erfgoedpremie/
-Herbestemmingsproject Meilegem (in uitvoering)
Kerk onttrokken aan de eredienst
-Herstemmingproject Sint-Denijs-Boekel (in pre-uitvoering)
Gemeente Zwalm heeft een gesubsidieerd haalbaarheidsonderzoek van de Vlaamse
overheid en de Vlaamse bouwmeester en het CRKC bekomen welke eind dit jaar van start zal
gaan in overleg met Heemkundige kring en Kerkraad SDB, die hier beiden ook achterstaan.
Tot concretisering van het herbestemmingsproject is de kerk nog niet onttrokken aan de
eredienst
-Herbestemmingsproject Paulatem
De kerk wordt momenteel te koop aangeboden.
Onttrekking aan de eredienst is mogelijk na sluiting van de verkoopsovereenkomst
De verkoopsvoorwaarden bevatten een aanzienlijke clausulering omtrent dorpsgevoelige
thema’s, openheid gebouw, socio-culturele insteek, …. Dit wordt best in toekomstige
dossiers aangehouden.
-Herbestemmingsproject Wijlegem
De gemeente heeft momenteel zelf geen concreet herbestemmingsproject met de
Wijlegemkapel, maar gezien het gebrek aan kansen met het gebouw heeft het bisdom op
eigen initiatief het decreet tot onttrekking uitgevaardigd. Momenteel is hier beroep tegen
ingesteld bij de Apostolische Signatuur te Rome.
-Herbestemmingproject Hundelgem
Het zou een mogelijke herbestemming zijn voor de kerk om deel uit te maken van de
schoolinfrastructuur van de naastgelegen basisschool. Daarom dient de kerk eerst
onttrokken te worden aan de eredienst en ongeacht het eigenaarschap (vooralsnog kon het
eigenaarschap van de gemeente niet ontkracht worden) verkocht of in erfpacht gebracht
worden volgens de principes van openbare verkoop. Een door de gouverneur vernietigd
besluit van de kerkraad en de motivering ervan bevestigt dat dit de enige manier van werken
kan zijn. Ook het bisdom wenst in haar schrijven deze werkwijze te volgen.
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Het fusiedecreet dat 11 van de 12 kerkraden van Zwalm aanhecht bij de parochie Alle
Heiligen Nederzwalm is bij het bisdom in opmaak en zal de komende weken
gecommuniceerd worden; daarna ligt de eindbeslissing bij de minister van Binnenlandse
aangelegenheden.
Met de fusie zal het gemeentebestuur de werkgroep kerkgebouwen (reeds samengesteld)
van start moeten laten gaan voor het beheer van de overblijvende, nog niet herbestemde
kerkgebouwen (zie kerkenbeleidsplan).
Roerend erfgoed
Bij een onttrekking en herbestemming hebben de respectievelijke kerkraden heel wat
huiswerk te verrichten omtrent het cultureel erfgoed:
- opmaak lijst cultuurgoederen (in een beschermd interieur)
- valorisatie en herbestemmingsprocedure van het roerend erfgoed en het liturgisch roerend
erfgoed (dat laatste onderdeel mag het instituut kerk niet verlaten)
Aan de inventarissen (digitaal) roerend erfgoed van de kerken werd de afgelopen jaren
gewerkt. Zwalm is de eerste (en enige) gemeente in onze provincie waar alle inventarissen
reeds digitaal en volledig zijn.
De kerkraad van Meilegem is de eerste kerkraad in Zwalm die in iets meer dan een half jaar
tijd deze procedures heeft afgerond en diverse bestemmingen volgens een geijkt schema
heeft besloten. Dit traject staat kort omschreven in het kerkenbeleidsplan en werd voor
Meilegem (proefproject in Oost-Vlaanderen) begeleid door de provinciale dienst erfgoed.
Deze begeleiding zal er niet zijn bij de andere kerkraden, tenzij betalend. De gemeente
ondersteunt dit proces en een gemeentelijke medewerker heeft enige expertise kunnen
opbouwen. Bij elke herbestemming zal deze procedure moeten herhaald worden. Het
bisdom eist dat deze procedure wordt doorgemaakt, vooral met het oog op het respectvol
herbestemmen van liturgisch erfgoed.
Een van de bestemmingsmogelijkheden is een lokale bewaring in een al of niet museale
context (na beoordeling van de historische en erfgoedcriteria). Gezien met 10 te
herbestemmen kerken dit volume aanzienlijk kan worden, werd dit opgevangen in het
Kerkenbeleidsplan door een eerste haalbaarheidsstudie ‘Deportkerk’. Dit
haarbaalheidsproject wordt best verdergezet bij een meer realistisch mogelijke inschatting
van het volume roerend erfgoed.
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3
3.1

Mobiliteit, wegen en infrastructuur
Beleidsveld: 0200 Wegen

In kader van het burgemeestersconvenant zal voor het luik mobiliteit sterk rekening moeten
gehouden worden met wat daarover is bepaald in het klimaatplan dat op de gemeenteraad
van 28.06.2018 is goedgekeurd.
Voor verwezenlijking van BFF (Bovenlokaal functioneel Fietsnetwerk) en LFF (Lokaal
functioneel fietsnetwerk) kunnen subsidies bekomen worden.
Lokaal fietsnetwerk – scholen
De realisatie van de ronde punten aan den Os en ’t Hoofd ( Agentschap Wegen en Verkeer
(Vlaamse Overheid)) zal de komende jaren voorbereid worden in samenspraak met de
gemeente.
Kruispunt Zuidlaan – Spoorweglaan herinrichten
Munkzwalm : herinrichting centrum samen met werken collector Aquafin in de Zuidlaan
Aandacht voor de gemeentelijke bermen en bomen → bermbeheerplan en
bomenstruktuurplan opmaken.
Verdere renovaties van dorpskernen aanhouden.
We verwijzen verder ook naar in het meerjarenplan lopende dossiers ( Noordlaan … )
3.2

Beleidsveld: 0210 Openbaar vervoer

Er zijn vaak vragen omtrent openbaar vervoer maar dit heeft de gemeente niet in handen
(noch bus, noch trein). Goede afspraken met De Lijn bij wegenwerken is belangrijk.
Problematiek vervoersregio’s
3.3

Beleidsveld: 0319 Overig waterbeheer

M.b.t. rioleringen is de gemeente lid van TMVW-divisie zuivering. De financiering voor de
investeringen en exploitatie (kolken, verzakkingen, verstoppingen, nieuwe aansluitingen,…)
en grachten (ruimingen, oeververstevigingen,…) wordt met de budgetten voorzien bij TMVW
betaald, nl de TMVW-Aquario portefeuille. Deze portefeuille wordt gevoed door een
gemeentelijke annuïteit en de saneringsbijdragen betaald door de burger op de
drinkwaterfactuur. De tekorten in de enveloppe dienen door de gemeente te worden
bijgepast. Dit gebeurt momenteel met eigen middelen. Daarnaast wordt de enveloppe ook
nog gefinancierd met een jaarlijks te betalen annuïteit die op heden circa € 290.000
bedraagt.
Dossiers die reeds deels gestart zijn of waarover vooroverleg gaande is niet alle dossiers zijn
al budgettair ingepland):
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-

Hondendries
Hundelgem
Zuidlaan (met AWV en Aquafin)
Boekelbaan (met AWV en Aquafin)
Beerlegemsebaan - Fietspaden N46
Moldergem (met Aquafin?)
Molenberg (tezamen met restauratiedossier)
Noordlaan

Uitvoeren van de IBA’s prioriteit 2
In de gemeente Zwalm is de beheersing van regenwater, door overstromingen te beperken
en te voorkomen, belangrijk voor het beperken van schades bij inwoners, aan openbaar
domein en aan landerijen door de erosie.
Enerzijds kunnen we via het toekennen van bouwvergunningen met extra voorwaarden voor
buffering, beperking lozing RWA, terreinbeïnvloeding,… de gevolgen van overstroming
voorkomen en beheersen. Anderzijds is het in kaart brengen van waterstromen, waterlopen
en grachten voor de opmaak van een (hemel)waterplan van de gemeente belangrijk voor
een globaal zicht als handvest voor het bestuur qua ontwikkeling van het grondgebied. Dit is
een pluspunt in functie van buffering en wateroverlastbestrijding.
3.4

Beleidsveld: 0630 Watervoorziening

3.5

Beleidsveld: 0640 Elektriciteitsvoorziening

Realiseren oplaadpunten voor elektrische auto’s in samenwerking met Eandis
3.6

Beleidsveld: 0650 Gasvoorziening

3.7

Beleidsveld: 0670 Straatverlichting

Er is een masterplan openbare verlichting goedgekeurd door de gemeenteraad dat ook
wordt gevolgd (doofregime 23.00-06.00). Er hangt daaraan een belangrijk milieu-aspect (nl
zeer aanzienlijke vermindering CO-uitstoot/terugdringen van de lichtvervuiling).
Inzetten op LED-verlichting is hier ook belangrijk, er zou kunnen gewerkt worden met vaste
jaarbudgetten voor vervangingen.
3.8

Beleidsveld: 0990 Begraafplaatsen

In functie van in dienst nemen van de 2 centrale begraafplaatsen, moet worden ingezet op
het ruimen van de kerkhoven en de inrichting van de kerkhoven tot groene
begraafplaatsen/park omgeving. Er is een bouwvergunning voor beide begraafplaatsen en er
is een prijsvraag lopende voor opmaak van een uitvoeringsbestek.
De gemeente heeft nog geen lijst van graven met een lokaal historisch belang . (cfr.
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artikel 26, §2 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen
en de lijkbezorging). Deze lijst bevat de graven met een historische, artistieke, volkskundige
of socioculturele waarde.
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4
4.1

Vrije tijd en Welzijn
Beleidsveld: 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
Er is een toeristisch onthaalpunt in het voormalige sluiswachtershuisje van de
Zwalmmolen, het Streekpunt Zwalm. Het Streekpunt Zwalm wordt uitgebaat door
vrijwilligers en de gemeente werkt hiervoor samen met Mola (Provinciaal
Molencentrum). Het Streekpunt Zwalm is open van maart tot en met oktober, op de
dagen donderdag t.e.m. zondag.
In 2017 waren er gemiddeld 26 bezoekers per dag in het Streekpunt Zwalm. In 2018
waren er gemiddeld 27 bezoekers per dag.
#dagen
Gemiddeld/
jaar
maand
open
#bezoekers
dag/maand
2017 maart
18
289
16
april
18
470
26
mei
15
528
35
juni
19
300
16
juli
18
520
29
augustus
18
478
27
september
19
582
31
oktober
17
523
31
Gemiddeld/dag
in 2017:
#dagen
jaar
maand
open
#bezoekers
2018 maart
19 nnb
april
17 nnb
mei
17 nnb
juni
18
331
juli
17
470
augustus
18
468
september
18
630
oktober
16
nnb
Gemiddeld/dag
in 2018:

(nnb: nog niet bekend).
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Gemiddeld/
dag/maand
nnb
nnb
nnb
18
28
26
35
nnb

27

33

2017
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
29

26
16

27

31

31

16

2018
35

40
35

28

30
25

26

18

20
15
10
5
0
juni

juli

augustus

september

Momenteel wordt de toeristische dienst opgevolgd door een administratief
medewerker van de afdeling vrije tijd. In de loop van het najaar 2018 zal een
deskundige communicatie en toerisme aangeworven worden om ook beleidsmatig
meer in te zetten op toerisme (bijvoorbeeld verder uitbouwen Streekpunt,
bewegwijzering routes, knelpunten wandelknooppunten en mountainbikeroute
aanpakken, …)
We kunnen de toeristische troeven van Zwalm nog meer in de verf zetten en
koppelingen leggen met het erfgoed. We kunnen inspelen op nieuwe tendensen zoals
geocaching, de Erfgoedapp van Faro (om multimediale informatie te verschaffen bij
erfgoedlocaties). De intergemeentelijke vereniging EVA dient in oktober 2018 een
projectdossier in bij Platteland Plus om erfgoed en toerisme meer te verbinden.
4.2

Beleidsveld: 0703 Openbare bibliotheken
Ingebruikname van de nieuwbouw in het gemeenschapscentrum, biedt de bibliotheek
de kans een nieuwe elan te geven aan de werking. Een ideale gelegenheid ook om
RFID (zelfuitleen) in te voeren, volop in te zetten op de digitale bibliotheek. De ruimte
biedt ook de mogelijkheid om vroeger moeilijk te organiseren activiteiten in te plannen
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(lezingen, workshops, demo’s, zoals bvb. CoderDojo via het samenwerkingsverband
ZOVLA).
De aantrekkelijke nieuwe inrichting moet ook de huidige (en toekomstige) collectie
beter in de verf te zetten, alsook een aangename ruimte creëren om in te vertoeven.
Er is een beheersorgaan van de openbare bibliotheek
4.3

Beleidsveld: 0705 Gemeenschapscentrum
Vrij drukke bezetting – wel nog problematiek toegang gekoppeld aan badges en
reservatiesysteem die nog op punt moet gezet worden.

4.4

Beleidsveld: 0709 Overige culturele instellingen – cultuur

De decretale verplichtingen op vlak van cultuurbeleid zijn weggevallen. De subsidie is
toegevoegd aan het Gemeentefonds en de gemeenten moeten niet meer verplicht inzetten
op de beleidsprioriteiten gemeenschapsvorming, cultuureducatie en bereiken van
kansengroepen.
Binnen de Vlaamse Ardennen werken gemeenten reeds voor verschillende beleidsdomeinen
samen. Wat betreft cultuur zijn er nog geen formele samenwerkingsverbanden (met
uitzondering van de bibliotheken). Jaarlijks organiseert Vorming Plus een bijeenkomst met
cultuurambtenaren. Daaruit blijkt dat er wel thema’s zijn waarrond men in de toekomst zou
willen samenwerken: afstemming van het cultuuraanbod en – communicatie, implementatie
van een UiT-pas … Het nieuwe bovenlokale cultuurdecreet, dat in werking treedt vanaf 2020,
biedt hier mogelijk kansen. Evenwel zal een denkoefening nodig zijn om te bepalen welke
gemeenten best samenwerken in de toekomst.
De gemeente organiseert een eigen cultuuraanbod. Onder de noemer ‘Zwalm Kluistert’
programmeert de cultuurdienst een zestal avondvoorstellingen, soms in samenwerking met
een lokale vereniging. Enkele cijfergegevens van de voorbije seizoenen:
Seizoen
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Aantal
voorstellingen
8
8
6
6
4

Bezettingspercentage
(opkomst)
67 %
43 %
50 %
99 %
70 %

Publiek afkomstig
uit Zwalm
67 %
69 %
76 %
77 %
50 %

Om de cultuurparticipatie bij kinderen te stimuleren, kunnen alle Zwalmse kinderen een keer
per jaar een theatervoostelling bijwonen in de Zwalmparel. Daarnaast vond er tot nu toe
jaarlijks een familiecultuurdag plaats. Gezien er de laatste jaren steeds minder interesse was
voor de omkaderende activiteiten op deze dag, is voor de volgende editie enkel een
familievoorstelling gepland. Tot dusver nam de gemeente nog niet deel aan de Kunstendag
voor Kinderen die jaarlijks plaatsvindt in november.
De gemeente Zwalm organiseerde de voorbije jaren verschillende initiatieven tijdens de
Week voor de Amateurkunsten. Het Forum voor Amateurkunsten organiseerde in 2018 de
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laatste editie van de WAK, maar wil de gemeenten blijven stimuleren om lokale kunst in de
kijker te zetten. Hoe kunnen we artistieke initiatieven in de toekomst verder ondersteunen
rekening houdend met het feit dat deze zich steeds vaker kenmerken door tijdelijkheid,
experiment en bottom-up initiatief?
De gemeente ondersteunt het verenigingsleven op verschillende manieren: financieel,
logistiek (uitleendienst) en infrastructureel.
Wat betreft de subsidies aan socio-culturele verenigingen, dringt een aanpassing van het
subsidiereglement zich op. Er rijzen bedenkingen bij de voorwaarden om gesubsidieerd te
kunnen worden (verplicht lidmaatschap cultuurraad, geen criteria om erkend te worden als
vereniging …) en de soort activiteiten die subsidiabel zijn.
De gemeente beschikt nog niet over een reglement voor culturele projectsubsidies. Bijgevolg
zijn er geen criteria vastgelegd waarop projectaanvragen beoordeeld kunnen worden om
subsidies toe te kennen. Momenteel gebeurt dit ad hoc na een advies van de cultuurraad.
Bij de uitleendienst kunnen verenigingen en particulieren van binnen en buiten de gemeente
diverse materialen ontlenen, al dan niet tegen betaling. Zalen en materialen moeten op
korte termijn digitaal aangevraagd kunnen worden. Daarnaast is er in GC De Munk de
mogelijkheid om een afhaalpunt in te richten voor bepaalde materialen uit de uitleendienst.
Hiervoor moet nog een werkwijze geïmplementeerd worden.
Er is een gemeentelijke cultuurraad en een raad van beheer die als opdracht heeft de
gemeente bij te staan bij het beheer van de gemeentelijke culturele infrastructuur. Kunnen
we de advisering dynamiseren door andere samenstellingen of nieuwe werkvormen toe te
passen binnen de raden?
4.5

Beleidsveld: 0710 Feesten en plechtigheden

Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks verschillende feestelijkheden:
-

Paardenommegang Rozebeke
21 juliviering
Herdenking 11 november

Deze feestelijkheden worden i.s.m. verenigingen ingericht, maar er is in bepaalde gevallen
onduidelijkheid over de inbreng van de verschillende partners in de organisatie van het
geheel.
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4.6

Beleidsveld: 0711 Openluchtrecreatie – oa site
-

4.7

Uitbreiding op de sportsite behoort tot de mogelijkheden (vb. een street workout
systeem voor de jeugd en een padelveldje voor elke leeftijdscategorie).

Beleidsveld: 0740 Sport

Aandachtspunten:
-

Sporthal: Opfrissing kleine zaal met spiegelwand, parket en gekleurde muur

-

Onderhouden van bestaande infrastructuur met uitbreiding ruimte om
sportmateriaal op te bergen en installeren van een klimmuurtje in sporthal

-

Bureel voor de sportfunctionaris + vergaderruimte voor sportverenigingen

-

inrichting oude cafetaria : er is hele ontwerpnota om dit eventueel te gebruiken als
ruimte voor huisvesting van alle vrijetijdsmensen ( clustering – mee te bekijken in het
dienstverleningsconcept waar we in voorbereiding mee zijn – oplossing voor
ruimtelijke beperkingen in het gemeentehuis )

-

Realisatie nieuwe cafetaria beneden met terras in ruimte oude bib en verbouwing
inkomhal + sanitair gedeelte – architect werd reeds aangesteld .

-

Verfijning mountainbikeroute en aanleg ruiterpad is een mogelijkheid

-

Blijvende ondersteuning van de sportclubs en stimulering sportclubs voor
jeugdwerking

De sportraad geeft advies aan de gemeente.
Herinrichten oude cafetaria zowel qua technieken als qua inrichting (ruwbouw goed
afwerken en schilderen is een goede oplossing). Er werd reeds een architect aangesteld.
Vernieuwen van de technische installatie (verwarming, elektriciteit en verlichting) en
opfrissen van de Zwalmparel (schilderen …) om een aantrekkelijke, hedendaagse polyvalente
zaal te creëren.

4.8

Beleidsveld: 0750 Jeugd
-

Blijvende ondersteuning van de jeugdverenigingen:
Chiro St Mattheus: 100 leden
Scouts FOS De Feniks: 120 leden
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➢ Via de werkingssubsidies (via een puntensysteem afhankelijk van het aantal
leden, gebrevetteerde begeleiders, kampen, medewerking aan gemeentelijke
initiatieven, deelname aan vergadering van de jeugdraad,…)
➢ Via subsidies kadervorming: alle jongeren tussen 15 en 25 jaar kunnen voor
het volgen van erkende kadervorming(en) een toelage ontvangen met een
maximum van €250 per jaar per aanvrager.
➢ Via subsidie voor kampvervoer: alle erkende Zwalmse jeugdwerkinitiatieven
kunnen een aanvraag indienen voor de terugbetaling van het kampvervoer,
met een maximum bedrag van €500 per jaar.
➢ Ondersteuning bij het organiseren van fuiven en activiteiten: met advies en
materiaal van de uitleendienst die zij aan een goedkoper tarief kunnen
ontlenen
-

Ondersteuning gezamenlijke nieuwbouw jeugdverenigingen Chiro en Scouts:
➢ De gemeente ondersteunt de samenwerkingsvzw om de bouw en werking van
het nieuwe jeugdlokaal in goede banen te leiden.

-

Eigen speelpleinwerking blijven verder uitwerken:
➢ Aanbod en werking leeftijd 6-9 jaar en tieners verder uitwerken
➢ Monitoren blijven aantrekken, stimuleren en evalueren
➢ Via subsidies kadervorming: zie hier boven
➢ Aan het begin van de zomer wordt er een Openspeelpleindag georganiseerd

-

Jeugdparticipatie verder uitwerken:
➢ De Jeugdraad van Zwalm heeft volgende samenstelling: 2 afgevaardigden van
Chiro, 2 van scouts, 2 van de speelpleinwerking en 1 van SK Munkzwalm
➢ Er is geen kindergemeenteraad. Vanaf 15 jaar kan men lid worden van
Jeugdraad.
➢ Participatie en inspraak blijven stimuleren via acties

-

Blijvend aanbieden van jeugdcultuur voor zowel kleuters, lagereschoolkinderen als
jongeren:
➢ De nieuwe recreatiesite verder ontwikkelen naar de jeugd toe is mogelijkheid
➢ Er is geen jeugdhuis of specifieke plaats voor jongeren
➢ Er rijden geen bussen door centrum Munkzwalm
➢ Er is geen veilige fietsroute naar de nieuwe recreatiesite
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➢ Op de jaarlijkse avondmarkt organiseert de Jeugdraad een activiteit voor de
jeugd
➢ Gemeentelijke subsidies voor kinder- of jeugdprojecten: wanneer een groepje
jongeren via een project (dat kan 1 dag zijn of een reeks, een try-out,...) iets
nieuws willen uitproberen, kan dit ondersteund worden met subsidies.
➢ 1 keer per jaar organiseert de Jeugddienst in samenwerking met de Jeugdraad
een Openspelendag
➢ Er wordt een Sinterklaasfeest georganiseerd: gratis voor alle kinderen tot en
met 12 jaar. Oudere kinderen, ouders en grootouders betalen €2
➢ Er wordt niets gedaan rond de Kunstendag voor kinderen
-

Blijvend ruimte creëren om buiten te spelen:
➢ Speelstraten stimuleren via subsidies is mogelijkheid
➢ Er is geen speelbos of speelterreinen behalve in centrum Munkzwalm
➢ Openspelendag wordt 1 keer jaar georganiseerd in samenwerking met de
Jeugdraad

4.9
•

Beleidsveld: 0870 Ochtend- en avondtoezicht – WOOPZ
Nieuw decreet kinderopvang en vrije tijd:

Op vrijdag 18 december 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de
conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van
kinderen'. Op basis van deze nota werd het maatschappelijke debat rond de hervorming
van de buitenschoolse opvang met de betrokken actoren opgestart worden. De nota
werd overgemaakt aan het Vlaams parlement en moet uiteindelijk leiden naar een nieuw
decreet rond opvang en vrije tijd van schoolkinderen.
In het Vlaams Regeerakkoord zijn een aantal principes inzake een nieuw organisatiemodel
voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen duidelijk opgenomen: Er wordt het
principe gehanteerd dat lokale besturen, binnen het geldende wettelijk kader, regisseur
zijn van het beleid dat gevoerd wordt op hun grondgebied waarbij er volop ingezet wordt
op een model van integratie van aanbod binnen welzijn, vrije tijd, jeugd en sport.
Afhankelijk van deze nieuwe wetgeving, zullen beslissingen of taken moeten
(op)genomen worden.
Meer info: https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-schoolkinderen/toekomst/
•
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In het kader van de 6de staatshervorming heeft het Vlaams gewest de bevoegdheid
verworven over het PWA-stelsel. Vlaanderen heeft binnen haar bevoegdheden op vlak
van activering van werkzoekenden het PWA-stelsel hervormd tot “Wijkwerken”. Dit
nieuwe instrument past binnen het Vlaamse activeringsbeleid. “Wijkwerken” niet kan
leiden tot een werkloosheidsval of het “settelen” van werkzoekenden in het systeem
omdat het financieel interessant is.
”Wijk-werken” is een instrument dat tijdelijk kan ingezet worden in het kader van een
traject naar werk, vandaar dat de maximale duurtijd dat een werkzoekende kan gebruik
maken van ”Wijk-werken” 6 maanden is.
Momenteel wordt de Woopz georganiseerd met 2 begeleiders die binnen het PWA
stelsel, nu “Wijkwerken”, de opvang organiseren. De impact van deze vernieuwde
wetgeving moet onderzocht worden. Telkens tijdelijke aanstellingen voorzien van 6
maanden voor het organiseren van de Woopz is niet wenselijk voor de kwaliteit van de
opvang. Er moet nagegaan worden welke andere mogelijkheden er zijn om de opvang te
garanderen. Momenteel is er geen zicht op subsidies van de Vlaamse Overheid voor het
organiseren van buitenschoolse kinderopvang.
•

Administratieve verwerking

We stellen vast dat de administratieve verwerking van de opvang waaronder
inschrijvingen, bezetting bijhouden, opmaak facturen,… ten wensen overlaat met
frustraties van de ouders tot gevolg. Er moet gezocht worden naar een betere
afstemming met de firma Recreatex en facturatiesysteem Alfa.

4.10 Beleidsveld: 0900 Sociale bijstand – OCMW
•

Nieuw decreet lokaal sociaal beleid:

Het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid (januari 2018) wil lokale besturen ondersteunen bij
het voeren van een lokaal sociaal beleid, rekening houdend met het Decreet Lokaal Bestuur,
via vier inhoudelijke hoofdstukken: lokaal sociaal beleid als onderdeel van de
meerjarenplanning, regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening, toegankelijke hulpen dienstverlening en onderbescherming aanpakken, vermaatschappelijking van de lokale
sociale hulp- en dienstverlening.
Vlaanderen wil de sturende rol van het lokaal bestuur in netwerken versterken om te komen
tot een meer integraal beleid. Ook een sociaal beleid in samenwerking met andere lokale
besturen wordt mogelijk gemaakt.
✓ Regie: bv. via geïntegreerd breed onthaal, regierol sociale economie, Huis van het
Kind, intergemeentelijke samenwerkingen.
✓ Onderbescherming: zorgnetwerken, verder outreachend werken, proactief handelen
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✓ Vermaatschappelijking: ondersteunen en uitbouwen van netwerken tussen mensen
(zorgnetwerken)
Meer info: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348978
•

Project geïntegreerd breed onthaal:

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het
OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk
werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke
doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening, het
tegengaan van onderbescherming.
Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale
basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen,
thuiszorgdiensten …) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.
Er lopen verschillende proefprojecten met de bedoeling om tot een uitrol over gans
Vlaanderen te komen.
Momenteel werkt de nieuwe privacywetgeving de samenwerking en uitwisseling van
informatie op verschillende niveaus tegen.
Meer info: https://www.departementwvg.be/welzijn-en-samenleving/gbo
•

Hervorming eerstelijnszones

Zwalm verandert van zorgregio Zottegem, naar eerstelijnszone Oudenaarde. Eerstelijnszones
zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te
stemmen met als doel een effectieve en kwalitatieve eerste lijn uit te bouwen die toegankelijk
is voor iedereen. De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de
persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor
personen met zorg- en welzijnsvragen. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers,
kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… Maar een eerstelijnszone
wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap. De eerstelijnszone wordt
aangestuurd door een zorgraad.
Dit heeft vooral gevolgen voor bijvoorbeeld subsidiëring vanuit Vlaanderen voor bv. Huis
van het Kind (zie verder 4.15): Voor de ondersteuning van de uitbouw van de
eerstelijnszones stelt Vlaanderen transitiecoaches aan.
Meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen
Binnen deze eerstelijnszone kan het ook opportuun zijn om alle zaken waarvoor
intergemeentelijk wordt samengewerkt (oa Huis van het Kind, Sociale economie Vlaamse
Ardennen, collectieve schuldenregeling, wijkwerken) 1 intergemeentelijke structuur op te
zetten waarbinnen welzijnsthema’s gebundeld worden.
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•

Armoedebestrijding
1. Vrijetijdsparticipatie
OCMW’s hebben veel instrumenten ter beschikking om de strijd tegen armoede aan
te gaan. Het is belangrijk dat het geheel aan maatregelen die zowel OCMW als
gemeente neemt (of kunnen nemen), wordt samengelegd om tot één gecoördineerd
beleid inzake armoedebestrijding te komen.
Ook het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie (vrijetijdspas) speelt hierin uiteraard zijn
rol. In 2019 zal een nieuwe afsprakennota vrijetijdsparticipatie moeten worden
opgemaakt. Steunpunt Welzijn kan hierin als partner (vereniging waar armen het
woord nemen) fungeren. Welzijnsschakels fungeert nu als partner maar wenst in de
toekomst niet meer deel te nemen.
2. Betaalbaar wonen
De huizenmarkt wordt duurder en duurder. Een betaalbare woning vinden is voor tal
van kwetsbare gezinnen (senioren, gezinnen,…) een moeilijke opdracht geworden.
Ook de nutsvoorzieningen betekenen een aanzienlijke hap uit het budget.
Betaalmoeilijkheden zijn dan vaak ook niet veraf. Momenteel wordt er reeds
samengewerkt met de sociale huisvestigingsmaatschappij en het sociaal
verhuurkantoor maar dit betekent lange wachttijden. Mogelijks kan een huursubsidie
vanuit het OCMW een mogelijkheid zijn om deze cirkel te doorbreken.
3. Voedselbedeling
Momenteel wordt er samengewerkt met de sociale kruidenier van OCMW
Oudenaarde en vzw Kansarmen waarbij cliënten voedselpakketten kunnen
ontvangen. De samenwerking moet geëvalueerd worden en bovendien wordt de
beperkte mobiliteit naar Oudenaarde als een hoge drempel ervaren. Ook het OCMW
Zwalm deelt noodvoedselpakketten uit maar hierbij wordt geen vers voedsel
aangeboden omwille van de houdbaarheid van de producten.

4. Gezinnen met kinderen
Via een samenwerking met Huis van het kind Oudenaarde en Zottegem worden
gezinnen met kinderen en professionelen die werken met kinderen ondersteund op
vlak van opvoeding, benodigdheden,…. Door het organiseren van vormingen, het
verstrekken van informatie, gerichte doorverwijzing binnen het netwerk, ruilhoekjes
voor 2de hand kledij,… Deze samenwerking moet echter de komende jaren nog
diepgaander worden uitgebouwd aangezien voornamelijk de modale gezinnen
momenteel bereikt worden en de mobiliteit een hoge drempel is voor gezinnen.
Vanuit het OCMW wordt momenteel jaarlijks een “Gezinsdag” georganiseerd waarbij
gezinnen aan 1 euro 2dehands kledij en speelgoed kunnen aankopen. Bijkomend
werd er budget voorzien voor de terugbetaling van warme maaltijden op school voor
ouders die beschikken over een vrijetijdspas. We stellen echter vast dat ook deze
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recht vaak onderbenut blijven waardoor er moet ingezet worden op bekendmaking
en samenwerking met de scholen (zie hieronder)

•

Inzetten op het bekend maken van het aanbod – verschillende rechten blijven
onderbenut

De stap naar een OCMW of andere hulpverleningsorganisatie kan voor mensen met
mogelijke hulpvragen soms zeer groot zijn.
Het gebrek aan informatie is een eerste obstakel dat mensen kunnen ervaren in de
uitoefening van hun rechten. Het proactief informeren van potentiële gerechtigden over
voordelen en tegemoetkomingen waar zij recht op hebben is dan ook een belangrijk
instrument in de strijd tegen onder bescherming. Brochures en folders zijn hiertoe vaak een
eerste manier om potentiële gerechtigden te informeren.
Bovendien merken we dat het bereiken van personen met mogelijke hulpvragen soms
moeilijk verloopt vanwege de drempel “OCMW”. OCMW wordt nog te vaak gelinkt aan
“sukkelaars”, “mensen in armoede”,… We hopen dat die drempel door integratie gemeenteOCMW kan wegvallen, anderzijds moeten we erover waken dat cliënten de weg nog vinden.
Bijkomend is het proactief opsporen van mensen en outreachend werken een belangrijke
stap. Hiervoor is het belangrijk om enerzijds met verschillende diensten ( gemeente, OCMW,
basisscholen, politie, lokale hulpverleners,…) samen te werken en ook het aanbod aan hen
actief bekend te maken. In het Zorgnetwerk Zwalm Zorgt is hier al aandacht voor (cfr. infra).
Anderzijds zal geïnvesteerd moeten worden in tijd voor maatschappelijk werkers om deze
rol actiever op te nemen.
•

Psychologische hulp

We stellen vast dat meer en meer cliënten psychologische hulp nodig hebben. Deze cliënten
toeleiden naar Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of CAW is geen gemakkelijk opdracht
omwille van de mobiliteit. Indien deze cliënten echter niet geholpen worden voor hun
psychologische problemen verloopt de begeleiding op de andere vlakken mank. Mogelijke
samenwerking met psychologen voor zitdagen, tussenkomst voor consultaties,… zouden
mogelijke oplossingen kunnen zijn om deze specifieke doelgroep beter te kunnen helpen.
•

Inzetten op digitalisering

Door de maatschappelijk werkers meer tools te geven om hun opdrachten onmiddellijk te
verwerken op huisbezoek, enz. kan er tijd vrijkomen voor andere opdrachten meer te
kunnen opnemen. Dit moet onderzocht worden hoe deze dienst digitaal verder ondersteund
kan worden.

4.11 Beleidsveld: 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers (materiële hulp)
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Het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI) is gelegen in de woning in Decoenestraat 5
welke wordt gehuurd op de private markt. De eigenares hiervan is overleden waardoor de
kinderen het huurcontract hebben overgenomen. Het is echter onduidelijk en onzeker
hoelang deze familie nog bereid is om dit pand te verhuren aan het OCMW gezien ook de
infrastructurele ingrepen die nodig zijn om het pand conform te maken. Het huurcontact is
in 2019 opzegbaar.
Anderzijds zijn de opvangwet en vreemdelingenwet gewijzigd:
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Vreemdelingen/Documents/2018%2003%201
4%20Fedasil%20Kadernota%20wetswijz%20asiel.pdf.
Fedasil moet besparen van de federale overheid:
http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/Terugbetaling-LOI-reserves-om-besparingen-Fedasilte-realiseren.aspx. Een groot aantal plaatsten zal de komende maanden worden geschrapt.
De spreiding daarvan is momenteel nog niet gekend.
De laatste jaren zijn de vragen naar opvang heel veel gewijzigd. Op dit moment is er niet
langer vraag naar extra opvangplaatsen dan wel naar specifieke opvangplaatsen, bv.:
•

Transitieplaatsen: mensen die een positieve beslissing kregen in hun asielprocedure
en weg moeten uit de collectieve opvang maar waarvoor geen huisvesting werd
gevonden. Deze mensen kunnen slechts 2 maanden in het LOI verblijven en met hen
wordt steeds een intensieve zoektocht naar huisvesting opgestart. Het lukt evenwel
vrijwel nooit om dit binnen de 2 maanden te bereiken.

•

Resettlementplaatsen: plaatsen voor vluchtelingen die in het kader van hervestiging
verblijf in België krijgen (hoofdzakelijk Syriërs en Congolezen).

•

Plaatsen voor minderjarigen. Het is zelfs zo dat ook 17-jarigen reeds in plaatsen voor
volwassenen geplaatst worden owv plaatsgebrek, terwijl minderjarigen uiteraard een
meer omvattende begeleiding nodig hebben.

•

Plaatsen voor personen met medische of psychologische problematiek.

De aanwezigheid van een psychiatrisch ziekenhuis in de regio kan ervoor zorgen dat er
weinig wijzigingen zullen zijn voor het LOI van Zwalm.

4.12 Beleidsveld: 0904 Activering van tewerkstelling – tewerkstellingsinitiatieven via
OCMW
Door de zesde staatshervorming worden de bevoegdheden van de gewesten aanzienlijk
uitgebreid. Vlaanderen zet daarbij onder andere in op een nieuw stelsel van tijdelijke
werkervaring.
Tijdelijke werkervaring (TWE) richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die
door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen
in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep
competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo
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willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel
doorstroom naar het normaal economisch circuit.
Van de maatschappelijk werkers wordt een intensieve begeleiding naar arbeidsmarkt (2
jaar!) verwacht waarbij eveneens stappen worden gezet naar samenwerkingen met
werkgevers. Binnen een klein OCMW is dit niet mogelijk. Hiervoor zou het wenselijk zijn om
met een groter OCMW of verschillende OCMW’s uit de regio samen te werken.
Een actieve samenwerking binnen de sociale economie is eveneens van groot belang voor
het activeren van een deel van het OCMW-cliënteel.
4.13 Beleidsveld: 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid – Huis van het Kind
•

Het Huis van het kind krijgt via het decreet lokaal sociaal beleid expliciet een rol
toegewezen in dit lokaal sociaal beleid.
1. De intergemeentelijke samenwerking Huis van het Kind (jaarlijkse subsidie van
Vlaanderen van om en bij de € 3500) krijgt een opdracht bij ihkv de hervorming van
de kinderbijslag naar het groeipakket (www.groeipakket.be) . Het groeipakket is niet
langer gelinkt aan de werkgever van een van de ouders. Ouders moeten vanaf 2019
zelf de keuze maken voor een uitbetalingsinstelling. De Huizen van het kind moeten
hierbij een intermediaire rol spelen tussen de uitbetalingskas en de ouders. Het
budget dat Vlaanderen voorziet volstaat uiteraard niet voor het realiseren van een
bijkomende personeelsinzet voor de Huizen van het Kind.
2.

Het samenwerkingsverband Huis van het Kind regio Oudenaarde maakte reeds een
tweejarenplan op (2018-2019) dat zicht geeft op de verdere uitbouw van de werking.
Met de wijziging van eerstelijnszone gaan de subsidies naar regio Oudenaarde, terwijl
deze tot op heden in Huis van het Kind regio Zottegem werden ondergebracht voor
de uitbouw van de Katrolwerking (thuisbegeleiding van kwetsbare kinderen gericht
op schools functioneren). Huis van het Kind Oudenaarde vraagt echter meer
middelen te investeren vanuit alle partner-gemeenten voor de aanstelling van een
volwaardige coördinator om de opdrachten een diepgaandere invulling te geven voor
de regio. Bovendien zal moeten onderzocht worden of een samenwerking met Huis
van Kind Zottegem nog wenselijk is.

3. Huis van het Kind Zwalm: We stellen vast dat er nood is aan bekendmaking en lokale
antenneposten om de meest kwetsbare gezinnen te bereiken.

4.14 Beleidsveld: 0945 Kinderopvang
• Het Lokaal overleg kinderopvang (LOK) adviseert het bestuur inzake kinderopvang. Dit
overleg wordt administratief ondersteund vzw Komma. De adviesraad ontbreekt echter
aan voorzitter en aan vertegenwoordigers van ouders vb. oudercomités. Er wordt jaarlijks
1 vorming georganiseerd voor de professionelen en jaarlijks 1 vorming die ook
toegankelijk is voor ouders.
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• Zwalmnest is de kinderopvang die via een concessie door de gemeente wordt uitbesteed
aan VZW Komma. Het gebouw wordt gehuurd van de Sociale Huisvestingsmaatschappij
en de huur wordt door de gemeente betaald ( circa € 25.000/jaar ).
• Tekort aan kinderopvang voor baby’s en peuters: Er is een nijpend te kort aan
kinderopvangplaatsen omwille van stopzetting van een aantal initiatieven (1
kinderdagverblijf, 1 zelfstandige onthaalouder en 2 onthaalouders bij een dienst
aangesloten, samen 35 plaatsen). Vlaanderen baseert zich voor de uitbreidingsrondes
steeds op cijfers van een aantal jaren terug, waarbij Zwalm wel goed scoorde op aantal
opvangplaatsen. Alle voorzieningen worden quasi dagelijks geconfronteerd met ouders
aan wie ze geen plaatsje kunnen aanbieden. De kwaliteits- en infrastructurele eisen zijn
de laatste jaren alleen maar toegenomen. Er wordt momenteel wel een subsidie vanuit
het OCMW gegeven ter ondersteuning van de opvangvoorzieningen. Deze kan eventueel
geëvalueerd worden en onderzocht worden naar andere mogelijkheden om het aanbod
te vergroten.
4.15 Beleidsveld: 0947 Klusjesdienst – via OCMW
De klusjesdienst van het OCMW is stopgezet omwille van manke samenwerking en is
vervangen door een nieuwe reglement waarbij een tegemoetkoming wordt voorzien voor
tuinonderhoud. De meeste klussen die werden gevraagd betroffen immers tuinonderhoud.
4.16 Beleidsveld: 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
De seniorenadviesraad is actief in Zwalm. Zij ontwikkelden zelf een memorandum voor de
Zwalmse politieke partijen. De belangrijkste vragen blijven: verdere uitbouw van de
ondersteuning om langer thuis te kunnen blijven wonen, aanpakken van mobiliteit in de
regio (openbaar vervoer dat al jaren wordt afgebouwd, verkeersveiligheid) en werken aan
verminderen van sociaal isolement.
Vooral wat betreft het mensen dichter bij elkaar brengen, kan het lokaal bestuur een grote
rol spelen via bv. het Zorgnetwerk Zwalm Zorgt, waarbij vrijwilligers bij mensen (80+ ers) aan
huis gaan en waarbij geregeld samenkomsten, informatiemomenten worden georganiseerd.
We stellen vast dat deze huisbezoeken gewaardeerd worden en dat de vraag wordt gesteld
om deze huisbezoeken elk jaar te laten plaatsvinden. Momenteel hebben we hiervoor tekort
aan vrijwilligers en mogelijkheden. Bijkomend kunnen de zorgvragen niet altijd voldoende
worden opgenomen door tijdsgebrek. Dit moet herbekeken worden.
Het OCMW voorziet in een tussenkomst voor warme maaltijden aan huis en een korting voor
60+ die een warme maaltijd eten in het seniorenrestaurant Huize Roborst. We stellen vast
dat de toeleiding naar deze voorziening moet verbeterd worden.
De Minder Mobielen Centrale draait momenteel op een beperkt aantal vrijwilligers. Hierdoor
kunnen jammer genoeg niet alle aanvragen beantwoord worden. Er zijn al meermaals
oproepen gelanceerd maar dit leverde geen resultaat. Alternatieven moeten onderzocht
worden. Mobiliteit is voor deze doelgroep een groot knelpunt en in kader van isolement een
aandachtspunt.
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De gemeentelijke mantelzorgpremie is eveneens een initiatief waarbij mantelzorgers een
hart onder de riem wordt gestoken en zij expliciet gewaardeerd worden voor hun inzet voor
zorgbehoevende familie of vrienden zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen.
Voor wat betreft de werking van de seniorenadviesraad wordt vastgesteld dat deze functie
zich momenteel beperkt tot het organiseren van vrijetijdsactiviteiten i.pl.v. een degelijke
uitbouw van de adviesfunctie. De vraag is of dit wel nog wenselijk is aangezien verschillende
verenigingen ook vrijetijdactiviteiten organiseren, waaronder ook hetzelfde aanbod zoals
een kerstfeest. Bovendien is het wenselijker om meer in te zetten om preventie,
informatie,….

4.17 Beleidsveld: 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Gemeente Zwalm is al jaren lid van LOGO Gezondplus. LOGO heeft een opdracht om aan de
Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
(https://www.gezondleven.be/?gclid=CjwKCAjww6XXBRByEiwAMZUIJi3fWO4d98Yzt90WVnAIndqu19U67_NquVMiRWhFSxZthxT1itsuhoC8SoQAvD_BwE) te
werken samen met de lokale besturen. Zij bieden een laagdrempelig en gemeentevriendelijk
aanbod.
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5
5.1

Wonen en duurzame leefomgeving
Beleidsveld: 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

Zwalm is aangesloten bij de Intergemeentelijke Vereniging voor Verwijdering van
Huishoudelijke Afvalstoffen Vlaamse Ardennen, afgekort I.VL.A.
Opvolgen richtlijnen I.VL.A. (prefacturatie, GFT, zachte plastics, …)
I.VL.A. streeft ernaar om in alle gemeente hetzelfde tarief (tarief per kilogram) te bekomen
voor de inzameling huis-aan-huis van restafval.
Verdere acties voor het aanpakken zwerfvuilproblematiek zijn noodzakelijk.
5.2

Beleidsveld: 0309 Overig afval- en materialenbeheer – containerpark

Kijken herlocalisatie containerpark (ontwikkeling steenbakkerij is hierbij een mogelijkheid).
De financiële haalbaarheid : de totale netto investeringskost wordt ingeschat op ongeveer
2,7 mio euro.
5.3

Beleidsveld: 0310 Beheer van regen- en afvalwater

Zie punt 3.3.
5.4

Beleidsveld: 0341 Erosiebestrijding

Verder werken op het bestaande erosiebestrijdingsplan en maximaal benutten
Albonsubsidies (projecten Rekelberg, Paulatem en Heufkensstraat verder afwerken)
Erosiebestrijdign is zeer belangrijk ook in kader van onze waterproblematiek ( cf recente
zware regenval ).
5.5

Beleidsveld: 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

Verdere samenwerking met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA).
In het kader van gespecialiseerde exotenbestrijding (oa berenklauw) : te onderzoeken om
nog meer grachten en beken over te dragen naar de Provincie.
5.6

Beleidsveld: 0390 Overige milieubescherming

Uitwerken burgemeestersconvenant (mobiliseren van de bevolking voor aanpassen
verwarmingsinstallaties, zonnepanelen, isoleren, ruimtelijke problematiek…): uitwerking

23 oktober 2018

48
geven aan opgemaakte klimaatactieplan ( cf gemeenteraad 28.06.2018 ) dat impact kan
hebben op heel wat beleidsdomeinen.
Milieucontract met de provincie
Zorg dragen voor handhaving niet te verwaarlozen. Hier is ondersteuning door SOLVA
mogelijk.
Er is een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur.
5.7

Beleidsveld: 0470 Dierenbescherming

Momenteel is er een beleid inzake zwerfkatten waarbij wordt samengewerkt met
dierenartsen. Ook de jaarlijkse paddentrek wordt ondersteund.
5.8

Beleidsveld: 0600 Ruimtelijke planning

Masterplannen zijn een verdere vertaling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en
bepalen een visie voor een bepaalde plek of beleidsdomein. Het zijn ontwikkelingsplannen
die wat verder in de toekomst durven kijken. Zij zijn een houvast voor zowel de
gemeentelijke omgevingsambtenaar als het college van burgemeester en schepenen om zich
te buigen over ruimtelijke vraagstukken.
Masterplan(nen) kunnen worden opgemaakt voor de gemeente Zwalm en zijn
deelgemeenten om een globale visie over het grondgebied te ontwikkelen. Er zal nog meer
planologisch moeten nagedacht en gepland worden. Een nauwe samenwerking tussen de
bevoegde schepenen voor huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu is nodig. Het toekennen
van die bevoegdheden aan een “omgevingsschepen” zou kunnen.
Inzake Munkzwalm besliste de gemeenteraad op 05.04.2018 tot opmaak van een master- en
beeldkwaliteitsplan voor het woonuitbreidingsgebied gelegen achter de kerk van
Munkzwalm ( woonfunctie, zorgfunctie, sociaal objectief … ).

Beleidskaders en RUP’s geven uiteindelijk meer rechtszekerheid aan de aanvrager en lijken
wenselijk (cfr. supra, masterplannen).
Handhaving is ook een aandachtspunt
Volgende RUP’s zijn reeds gegund aan ADOPLAN :
➢ RUP zonevreemde bedrijven (gestart);
➢ RUP sportterreinen (SK Munkzwalm: aanpakken ontsluiting via aankoop woningen,
waterproblematiek, … WIK) (nog niet gestart);
➢ RUP horeca (nog niet gestart);
➢ RUP ambachtelijke zone (nog niet gestart);
23 oktober 2018

49
➢ RUP zonevreemde woningen, meer specifiek deze in RKG (nog niet gestart);
➢ ontwikkeling WUG Decoenstraat (master- en beeldkwaliteitsplan, vervolgens
omgevingsvergunningsaanvraag);
➢ RUP Zonevreemde bedrijven fase I en RUP zonevreemde activiteiten fase II verder
afwerken
Opmaak verordening/instrument/beleidskader voor ontwikkeling in pittoreske dorpskernen
(ontmoedigen van traditionele verkavelingen – aanmoedigen kwaliteitsvolle
groepswoningbouw) is een mogelijkheid.
RUP lokaalbedrijventerrein – tezamen met herlokalisatie containerpark
Quid ruimtelijk kader hoe omgaan met erfgoed, monumenten, geïnventariseerde items
(opmaak beheersplannen zodoende dat maximaal subsidies van OE kunnen worden
bekomen);
Opmaak hemelwaterplan dat verder als kapstok kan dienen in ruimtelijke
instrumenten/verkavelingen/grote ontwikkelingen;
Ander aandachtspunt is verdere verlinting tegengaan, bouwstop precaire gronden
(waterziek, grondverschuivingsgevoelig, …), planologische ruil (knippen en plakken
bouwgrond waar het wel ruimtelijk verantwoord is te bouwen).
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening adviseert het college van
burgemeester en schepenen of de gemeenteraad inzake het ruimtelijk beleid van de
gemeente.
5.9

Beleidsveld: 0629 Overig woonbeleid
-

Belasting onbebouwde percelen : quid ?

-

Verordening groen ((her)aanplant van groenschermen, beplanting)

-

Belastingsreglement leegstand : behouden of niet ?

-

Intergemeentelijke samenwerking voor handhaving in kader van Omgevingsloket
(Solva) is goedgekeurd door de gemeenteraad in september 2018 (cfr. supra).

-

Aanpak huisvesting (woonoverleg, onbewoonbaar/ongeschikte woningen,
verwaarloosde woningen/bedrijfsgebouwen, leegstand, sociale woningen,…) –
intergemeentelijke samenwerking is ook hier wenselijk

-

Behalen sociaal objectief (ontwikkeling Decoenestraat?);

-

Omgeving en huisvesting en erfgoed te leggen bij één schepen (één schepen van
omgeving) ?
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5.10 Beleidsveld: 0984 Ontsmetting en openbare reiniging – propermobiel
-

Verderzetten zwerfkattenbeleid en rattenverdelging

-

Rattenverdelging: afbouwen van gratis uitdeling vergif; de bestrijding werd
uitbesteed aan vzw Rato, er werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst
betreffende rattenbestrijding tussen de gemeente Zwalm en RATO vzw goedgekeurd
(gemeenteraad september 2018).
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Bijlagen
In het kader van deze nota (die absoluut niet de pretentie heeft volledig te zijn maar slechts
aanzetten te geven) is het onmogelijk alle materiaal waarop we ons baseren mee te geven.
Voor wie meer wil weten i.v.m. een van de behandelde domeinen vindt u hieronder
nogmaals bijkomende linken naar info.
1

Algemene financiering

Impact vergrijzing op opbrengsten
personenbelasting

https://www.belfius.be/publicsocial/NL/Expe
rtise/Studies/Themaanalyses/Vergrijzing/nettoBelastbaarInkomen
/NettoBelastbaarInkomen.aspx

Financieel vergelijkingsmateriaal van het
Agentschap Binnenlands Bestuur

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/bbcstrategisch-en-financieel-beleid/rapporten-enanalyses

Belfius studie financiën en vergelijking met
cluster

Te bekomen op aanvraag

2

Algemeen bestuur/burger/veiligheid

3

Mobiliteit wegen en infrastructuur

4

Vrije tijd en welzijn

vrijetijdsmonitor
Nieuw decreet lokaal sociaal beleid

www.vrijetijdsmonitorvlaanderen.be
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348978

Nieuw decreet kinderopvang en vrije
tijd:

https://www.kindengezin.be/kinderopvang/sectorschoolkinderen/regelgeving/

Nieuw decreet lokaal sociaal beleid:
Geïntegreerd breed onthaal

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1348978
https://www.departementwvg.be/welzijn-ensamenleving/gbo.

Eerstelijnszones

https://www.zorg-engezondheid.be/eerstelijnszones-in-vlaanderen
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De opvangwet en vreemdelingenwet

http://www.vvsg.be/sociaal_beleid_en_werk/Vree
mdelingen/Documents/2018%2003%2014%20Fe
dasil%20Kadernota%20wetswijz%20asiel.pdf.

Vlaamse gezondheidsdoelstellingen

https://www.gezondleven.be/?gclid=CjwKCAjw
w6XXBRByEiwAMZUIJi3fWO4d98Yzt90WVnAIndqu19U67_NquV
MiRWhFSxZthxT1itsuhoC8SoQAvD_BwE

5

Wonen en duurzame leefomgeving

Diverse interessante officiële statistieken met allerlei cijfermateriaal over oa Zwalm :
https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/organisatie-en-werking-vangemeenten-en-provincies/cijfers-en-statistieken-over-gemeenten
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/jouw-gemeente-cijfers
Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035:
http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten-2018-2035

Klimaatplan :
https://www.dropbox.com/sh/psvym7vuslzjf60/AADUExuaflengaAiWfJK0f31a?dl=0
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