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Provincie
West-Vlaanderen

Arrondissement
Kortrijk

Stad
Kortrijk

 

PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD
VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 10 FEBRUARI 2014
_________________________________________________

De zitting wordt geopend om 19u05 in de gemeenteraadszaal onder het voorzitterschap van de
heer Piet Lombaerts, voorzitter van de gemeenteraad.

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

 

Verontschuldigd: A. Vandersteene, schepen
                          R. Deseyn, raadslid

 

Beslissingen in verband met de agenda:

-----------------------------------------------------------
De raadsleden S. Bral, P. jolie, F. Verhenne, J. de Béthune en S. Vanneste zijn afwezig.

-----------------------------------------------------------

A. Overeenkomstig artikel 22 van het gemeentedecreet worden volgende punten met
eenparigheid van stemmen aan de agenda toegevoegd:
17 Vraag van raadslid B. Caron omtrent de heraanleg van Heuleplaats.
18 Vraag van raadslid B. Caron over handelskernversterking in Kortrijk.
19 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de schrijnende toestand van de sociale
huisvesting in Kortrijk".
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20 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de moskee: blijvende zorgen en uitblijvende
antwoorden".
21 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de positionering van de maandagmarkt en van de
Paasfoor tijdens de opnames van 'Mijn pop-up restaurant'".

 

B. De voorzitter doet volgende mededelingen:

-     E-decision 2.0
Nieuwe systeem wordt gebruikt door het CBS sinds 3 februari. De collegebeslissingen vanaf
deze datum zijn niet meer opgenomen in de eerste versie van e-decision.
De gemeenteraad start met het nieuwe systeem vanaf maart. In de raadscommissie van 4
maart zal daartoe de nodige toelichting gegeven worden.

-    Gemeenteraad on the move
De gemeenteraadszitting van 10 maart zal doorgaan in het OC Heule.

-     Activiteiten
Valentijnsactie Kortrijk Cupido, met topweekend 14-16 februari (volledige programma op
www.kortrijk.be/kortrikcupido) .
Er is bovendien een speciaal huwelijk tussen twee 'klaspoppen' Jules en Jenny, op 13/02 om
10.30 uur in de trouwzaal.

-     Ter tafel liggen:
- Bulletin van Vragen en Antwoorden;
- Jaarverslag 2013 Cultuurraad-verenigingsplatform;
- een steen in het kader van 'Pimp je steen' (toelichting schepen B. Herrewyn).

Er worden geen opmerkingen geformuleerd over de notulen van de zitting van 13 januari 2014.
De notulen van de zitting van 13 januari 2014 zijn derhalve goedgekeurd.

 

Agenda:

1 Titel van ere-burgemeester. Indienen verzoek bij de Vlaamse
Regering.

2 Verslag van de overlegvergadering lokale besturen in functie
van opstart nieuwe bekkenstructuren.

http://www.kortrijk.be/kortrikcupido
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Kennisname.

3 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk. Vervanging van een lid
van het beheerscomité van Buurthuis Molenheem (Heule-
Watermolen).

4 Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde. Reglement.
Vaststellen.

5 Regelgeving i.v.m. schenkingen en bewaargevingen in het
Stadsarchief.
Goedkeuren.

6 Aankoop pand "café Mercurius" gelegen Zwevegemsestraat nr.
31 te Kortrijk.
Goedkeuren.

7 Ingebruikgeving lokalen in de brandweerkazerne gelegen
Doorniksesteenweg 214/A te Kortrijk. Verlenging overeenkomst.
Goedkeuren.

8 Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko -
VZW Woon en Zorg H.Hart.
Aktename.

9 Verlenging overeenkomst met de federale overheid inzake
bemiddelingsambtenaar - 2013-2014.
Goedkeuren.

10 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen
werkingsjaar 2013.
Goedkeuren.

11 Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25 m².
Voorwaarden en wijze van gunnen.

12 Herstellen en aanpassen van specifieke verhardingen max. 25
m².
Voorwaarden en wijze van gunnen.

13 AGB SOK : overgang naar Beleids-en Beheerscyclus. Ministrieel
besluit uitstel.
Aktename.

14 Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder voor de
aankoop van twee kleine bestelwagens op CNG en vulstation
door de distributienetbeheerder.
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Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning.

15 Stedelijk Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten. Vaststellen opdrachten bestuurs-, onderwijzend,
hulpopvoedend en administratief personeel - schooljaar
2013-2014.

16 Verdere ontwikkeling en onderhoud website - afsprakennota
DRK 2014-2016.
Goedkeuren.

17 Vraag van raadslid B. Caron omtrent de heraanleg van
Heuleplaats.

18 Vraag van raadslid B. Caron over handelskernversterking in
Kortrijk.

19 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de schrijnende
toestand van de sociale huisvesting in Kortrijk".

20 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de moskee: blijvende
zorgen en uitblijvende antwoorden".

21 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de positionering van
de maandagmarkt en van de Paasfoor tijdens de opnames van
'Mijn pop-up restaurant'".

Mondelinge vraagstelling

B1 Benoeming van één kandidaat op proef (beroepsbrandweer).
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1 Titel van ere-burgemeester. Indienen verzoek bij de Vlaamse Regering.
Dossier: 14-351151

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Het gemeentedecreet bepaalt in artikel 69 dat de Vlaamse Regering aan de burgemeester de
eretitels toekent onder de voorwaarden die ze vaststelt.
Bij Besluit van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris,
met latere wijzigingen heeft de Vlaamse Regering deze voorwaarden en de procedure voor de
uitvoerende mandatarissen vastgesteld.

Artikel 57 §1 van het Besluit van de Vlaamse Regering bepaalt dat een aftredende
burgemeester, die zijn ambt gedurende een legislatuur of tenminste zes jaar in eenzelfde
gemeente heeft uitgeoefend door de Vlaamse Regering gemachtigd kan worden de eretitel van
zijn ambt te voeren. Betrokkene mag het mandaat niet meer werkelijk uitoefenen en mag geen
bezoldiging ontvangen van een gemeente, provincie of OCMW.

De heer Antoine Sansen was burgmeester van 1989 tot en met 1994.
Hij komt bijgevolg in aanmerking voor de titel van ere-burgemeester.

De procedure wordt beschreven in de artikels 60 tot 63 van het Besluit van de Vlaamse
Regering.
De aftredende burgemeester kan zelf de Vlaamse Regering verzoeken om hem de eretitel
van burgemeester te verlenen. Het verzoek aan de Vlaamse Regering kan evenwel met
instemming van de betrokkene ook door de gemeenteraad ingediend worden.
De heer Antoine Sansen stemde er mee in om het verzoek tot het bekomen van de eretitel
van zijn ambt als burgemeester te laten nemen door de gemeenteraad.

Bijlage Type
Proces-verbaal van de installatievergadering
van 12 mei 1989

Formele bijlage

Verklaring op eer A. Sansen Formele bijlage
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

voor de heer Antoine Sansen, gewezen burgemeester van de stad Kortrijk, het verzoek in te
dienen bij de Vlaamse Regering tot het verlenen van de eretitel van zijn ambt als burgemeester.

2 Verslag van de overlegvergadering lokale besturen in functie van opstart
nieuwe bekkenstructuren.
Kennisname. Dossier: 14-352060

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad besliste in zitting van 18 november 2013 de heer Bert Herrewyn voor te
dragen als vertegenwoordiger voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het
Leiebekken en de heer Marc Lemaitre voor te dragen als plaatsvervangend vertegenwoordiger
voor de steden en gemeenten in het bekkenbureau van het Leiebekken.

Uit het verslag van de overlegvergadering lokale besturen in functie van opstart nieuwe
bekkenstructuren van 10 december 2013, waarin over de vertegenwoordiging van de  lokale
besturen in de bekkenbureaus IJzer, Leie en Brugse Polders is beslist, blijkt dat in het
bekkenbureau van Leie de gemeenten worden vertegenwoordigd door de effectieve leden
dhr. Jan Vermeulen (burgemeester Deinze) en dhr. Marc Lemaitre (schepen Kortrijk) en door
de plaatsvervangers dhr. Geert Vanthuyne (schepen Moorslede) en  dhr. Mark Van Neste
(schepen De Pinte).

De gemeenteraad neemt hiervan kennis.

 

Bijlage Type
ABV_20131210_verslag overlegvergadering -
vertegenwoordiging in bekkenbureaus

Formele bijlage
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Precedente beslissing: Bovenscheldebekken en Leiebekken. Afvaardiging voor de algemene
vergadering en het bekkenbureau.
GR in zitting van 18/11/2013

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

- Kennis te nemen van het verslag van de overlegvergadering lokale besturen in functie van
opstart nieuwe bekkenstructuren van 10 december 2013.

- Kennis te nemen van de aanstelling van de heer Marc Lemaitre als effectief lid in het
bekkenbureau van Leie als vertegenwoordiger van de gemeenten.

 

3 VZW Ontmoetingscentra Kortrijk. Vervanging van een lid van het
beheerscomité van Buurthuis Molenheem (Heule-Watermolen).
Dossier: 14-351756

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad besliste in zitting van 1 juli 2013 negen leden af te vaardigen als
vertegenwoordigers van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van Buurthuis Molenheem
(Heule-Watermolen), waaronder namens Open Vld, mevrouw Lieselot De Wulf.

Begin januari 2014 heeft mevrouw Lieselot De Wulf te kennen gegeven dat zij zich wil laten
vervangen. Per mail van 20 januari 2014 stelt Open Vld voor mevrouw Lieselot De Wulf te
vervangen door de heer Arne Vandendriessche.

Wij verwijzen naar de bepalingen van het gemeendecreet en de artikelen 7 en 13 Statuten VZW
Ontmoetingscentra Kortrijk.

Bijlage Type
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Statuten vzw OC's Formele bijlage
Mail met vraag tot vervanging Formele bijlage

Precedente beslissing: VZW Ontmoetingscentra Kortrijk. Aanwijzing van de nieuwe politieke
vertegenwoordigers in de bestuursorganen.
GR in zitting van 01/07/2013

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

de heer Arne Vandendriessche af te vaardigen namens Open Vld als vertegenwoordiger
van de Stad Kortrijk in het beheerscomité van Buurthuis Molenheem (Heule-Watermolen) ter
vervanging van mevrouw Lieselot De Wulf.

4 Kortrijk Spreekt. Spreekrechtronde. Reglement.
Vaststellen. Dossier: 14-351931

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Het eerste engagement van het Plan Nieuw Kortrijk is 'een stad die luistert en dialogeert'. In
die zin werd Kortrijk Spreekt/Iedereen Spreekt georganiseerd. Dit is evenwel geen eenmalig
initiatief. Als vervolgtraject hierop wordt de spreekrechtronde georganiseerd.

De voorwaarden waaronder deze spreekrechtronde georganiseerd wordt, zijn opgenomen in
voorliggend reglement.
De voornaamste bepalingen hiervan luiden als volgt:
- de spreekrechtronde vindt plaats een half uur voor de zitting van elke gemeenteraad. Deze
spreekrechtronde maakt dus geen deel uit van de formele agenda van de gemeenteraad.
- elke inwoner van Kortrijk met de minimum leeftijd van 16 jaar heeft de mogelijkheid om van dit
spreekrecht gebruik te maken.
- het verzoek moet uiterlijk 5 dagen voor de spreekrechtronde ingediend worden en dient
verband te houden met onderwerpen van Kortrijks gemeentelijk belang. De aanvrager mag
slechts 1 vraag per spreekrechtronde indienen en maximaal 3 per jaar.
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- de voorzitter van de gemeenteraad oordeelt over de ontvankelijkheid van de aanvraag en
zit de spreekrechtronde voor. Er worden per spreekrechtronde maximaal 3 tussenkomsten
toegelaten.
- de tussenkomst mag niet langer duren dan 5 minuten, alsook het antwoord van het college
van burgemeester en schepenen. Daarna krijgt de vraagsteller nog 1 minuut om te repliceren.
De aanwezige leden van de gemeenteraad zijn niet gerechtigd tussen te komen tijdens de
spreekrechtronde.
- de voorzitter van de gemeenteraad waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de
handhaving van de orde.

Over de ingediende aanvragen in het kader van deze spreekrechtronde zal duidelijk
gecommuniceerd worden naar de gemeenteraadsleden toe. Zo zullen alle aanvragen van de
inwoners, net zoals de aanvullende punten ingediend door de raadsleden, voor de raadszitting
overgemaakt worden aan de raadsleden. De motivering van de onontvankelijk verklaarde
aanvragen zullen geregistreerd worden en steeds ter inzage zijn van de raadsleden. In dit
verband zal het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, na overleg in het bureau van de
fractieleiders, aangepast worden.

Op basis van artikel 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd.

De raad hoort de amendementen van Groen, waarvan de tekst luidt als volgt:
"In artikel 5 wordt punt 5.4. vervangen door wat volgt:
5.4. Er worden maximaal 3 tussenkomsten per kalenderjaar per aanvrager toegelaten.
Er worden per spreekrechtronde maximaal 3 tussenkomsten toegelaten. Zo nodig worden
de overige aanvragen behandeld in een volgende zitting. De indiener van een vraag die niet
kan geagendeerd worden kan dan zelf kiezen of de vraag wordt behandeld in een volgende
zitting dan wel binnen de 30 dagen schriftelijk wordt beantwoord door de burgemeester of de
bevoegde schepen.

In artikel 5 wordt volgend punt 5.5 toegevoegd:
5.5. Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van het
college van burgemeester en schepenen en de reacties van de politieke fracties, door de
stadsdiensten op de website van de stad gepubliceerd op een specifieke pagina of een daartoe
bestemd forum. Hierop kunnen de inwoners van Kortrijk hun visie op de onderwerpen posten.

In artikel 6 wordt het punt 6.3. vervangen door wat volgt:
6.3. De ontvankelijke aanvragen worden geagendeerd in chronologische volgorde
van ontvangst door de gemeentesecretaris. Vragen over hetzelfde onderwerp worden
samengevoegd en samen behandeld.

Toelichting:
Door het woord 'behandeld' te vervangen door 'geagendeerd' ligt de keuze van de vragen (en
de volgorde) vast."

De raad hoort het amendement van Vlaams Belang, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Artikel 5 wordt als volgt aangepast:
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5.1. De voorzitter van de GR beslist over de ontvankelijkheid en over de agendering van
de vragen en deelt de gemotiveerde beslissing daaromtrent mee aan de aanvrager en aan
de fractieleiders, dit uiterlijk drie dagen voor de gemeenteraad. Tegen de beslissing van de
Voorzitter staat geen rechtsmiddel open."

Bovenvermelde amendementen van Groen en Vlaams Belang worden met eenparigheid van
stemmen door de raad aangenomen.

 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

Het reglement m.b.t. de spreekrechtronde voor de Kortrijkse inwoners als volgt vast te stellen:
'artikel 1                     
Een half uur voorafgaand aan de zitting van elke GR wordt een spreekrechtronde
georganiseerd voor de inwoners van Kortrijk, en dit volgens de volgende procedure.
Deze spreekrechtronde maakt geen deel uit van de formele agenda van de GR.

artikel 2                     
De spreekrechtronde kadert in de het plan 'Kortrijk spreekt' en beoogt de inwoners van Kortrijk
de gelegenheid te geven zich in een publieke vergadering te richten tot het CBS.

artikel 3                     
Enkel inwoners  van  Kortrijk met de minimum leeftijd van 16 jaar hebben de mogelijkheid  om 
van  dit  spreekrecht gebruik  te  maken, met uitzondering van de gemeenteraadsleden.

artikel 4                     
Om spreekrecht verleend te worden moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarden:
4.1             Het verzoek moet gericht worden aan de Voorzitter van de GR, ondertekend zijn
door de aanvrager, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres waar de
aanvrager bereikbaar is;

4.2             Het verzoek moet uiterlijk vijf dagen vóór de spreekrechtronde overhandigd worden
aan de gemeentesecretaris:

i)       hetzij bij  gewone  brief  per post op het adres Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk;

ii)      hetzij door afgifte aan de directie Communicatie en Recht - Bestuurszaken tijdens de
kantooruren;

iii)    hetzij via een e-mailbericht aan stadsbestuur@kortrijk.be;
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4.3             De  tussenkomst kan een  vraag,  een  standpunt  of  een  toelichting  betreffen doch
slechts in verband met onderwerpen van Kortrijks gemeentelijk belang. Niet ontvankelijk zijn
onder meer:

a)         tussenkomsten met betrekking tot zaken van particulier belang of betreffende
persoonlijke gevallen;

b)         tussenkomsten die uitsluitend strekken tot het verkrijgen van statistische gegevens;

c)         tussenkomsten strekkende tot het verkrijgen van documentatie;

4.4             Indien de tussenkomst gebeurt in naam van een groep, organisatie  of  vereniging,
dan wordt dit in de aanvraag vermeld, en toont de aanvrager aan dat hij daartoe gemandateerd
is;

4.5             De aanvrager is gerechtigd om slechts één vraag per spreekrechtronde in te dienen.
  De vraag dient beperkt te worden tot één onderwerp.

artikel 5                     
5.1             De Voorzitter van de GR beslist over de ontvankelijkheid en over de agendering
van de vragen en deelt de gemotiveerde beslissing daaromtrent mee aan de aanvrager en aan
de fractieleiders, dit uiterlijk drie dagen voor de gemeenteraad. Tegen de beslissing van de
Voorzitter staat geen rechtsmiddel open.

5.2             Indien het verzoek onontvankelijk wordt verklaard, wordt het verzoek niet
geagendeerd en wordt aan de aanvrager geen spreekrecht verleend.  Als het verzoek
laattijdig wordt overgemaakt, zal de behandeling verschoven  worden  naar  de  volgende 
spreekrechtronde.  De  aanvrager zal hiervan in kennis worden gesteld.

5.3             Indien het antwoord op een vraag omwille van de complexiteit van de materie of
de noodzaak tot opzoeken van informatie door de bevoegde diensten niet tijdig kan worden
verstrekt, behoudt de Voorzitter zich het recht voor om de tussenkomst uit te stellen naar de
eerstvolgende spreekrechtronde.

5.4             Er worden maximaal 3 tussenkomsten per kalenderjaar per aanvrager toegelaten.
Er worden per spreekrechtronde maximaal 3 tussenkomsten toegelaten. De indiener van een
vraag die niet kan geagendeerd worden kan dan zelf kiezen of de vraag wordt behandeld
in een volgende zitting dan wel binnen de 30 dagen schriftelijk wordt beantwoord door de
burgemeester of de bevoegde schepen.

5.5            Alle ingediende en ontvankelijke vragen worden, samen met de antwoorden van
het college van burgemeester en schepenen en de reacties van de politieke fracties, door de
stadsdiensten op de website van de stad gepubliceerd op een specifieke pagina of een daartoe
bestemd forum. Hierop kunnen de inwoners van Kortrijk hun visie op de onderworpen posten.

artikel 6                     
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6.1             De spreekrechtronde wordt voorgezeten door de Voorzitter en vangt aan zodra de
Voorzitter de spreekrechtronde opent en (minstens) de leden van het CBS aan wie een vraag
werd gericht aanwezig zijn.

6.2             De Voorzitter brengt verslag uit over de niet ontvankelijk verklaarde en uitgestelde
aanvragen, zonder vermelding van de identiteit van de aanvrager.

6.3             De ontvankelijke aanvragen worden geagendeerd in chronologische volgorde
van ontvangst door de gemeentesecretaris. Vragen  over  hetzelfde onderwerp worden
samengevoegd en samen behandeld.

6.4             Het verleende spreekrecht is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

6.5             Als  de  aanvrager afwezig  is  zonder  voorafgaand  bericht,  wordt  de  aanvraag 
als ingetrokken beschouwd.

6.6             De aanvrager mag zich slechts wenden tot de Voorzitter.

6.7             De aanvrager mag niet onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve door de
Voorzitter voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde.
Als de spreker afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de Voorzitter hem tot de behandeling
van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging verder van het onderwerp
wordt afgedwaald, kan de spreker het woord door de Voorzitter ontnomen worden. Elke spreker
die in weerwil van de beslissing van de Voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht
de orde te verstoren.
Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en
bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter.
Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging, worden geacht
de orde te verstoren.

6.8             De tussenkomst mag niet langer duren dan vijf minuten, waarna de Voorzitter de
tussenkomst beëindigt.
De tussenkomst wordt beantwoord door het lid van het CBS daartoe aangeduid door de
Voorzitter. Het antwoord mag niet langer duren dan vijf minuten.
De vraagsteller mag kort repliceren en krijgt daarvoor één minuut.
De aanwezige leden van de GR zijn niet gerechtigd om tussen te komen tijdens de
spreekrechtronde.

6.9             De totale spreekrechtronde duurt maximaal een half uur. De tussenkomsten
die binnen deze tijdspanne  niet  kunnen  behandeld  worden,  worden  behandeld  bij de
eerstvolgende zitting.

6.10          De Voorzitter van de GR waakt over de tijdsduur van de tussenkomsten en de
handhaving van de orde.
Inzake de handhaving van de orde tijdens de spreekrechtronde zijn de relevante bepalingen
van het Gemeentedecreet en het HHR van de GR van toepassing.
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De Voorzitter kan in bijzondere gevallen en voor de handhaving van de orde de
spreekrechtronde  voor een door hem bepaalde tijd schorsen of sluiten.
Het aanwezige publiek bewaart tijdens de zitting de stilte.
De Voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond uit de aan het publiek
voorbehouden plaats ieder persoon doen verwijderen, die openlijk tekens van goedkeuring of
van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.
In de raadszaal, de publieke tribune inbegrepen, is tijdens de zitting het gebruik van mobiele
telefoons of andere (communicatie)middelen slechts mogelijk in zover ze geen inbreuk maken
op de orde van de vergadering.
Mits voorafgaandelijke instemming van de Voorzitter zijn alle vormen van geluid- of
beeldregistreerapparatuur toegelaten.'

 

5 Regelgeving i.v.m. schenkingen en bewaargevingen in het Stadsarchief.
Goedkeuren. Dossier: 14-351146

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gezien er de laatste jaren (vooral na de opstart van de beeldbank) meer en meer vragen voor
schenkingen/bewaargevingen gebeuren aan de stad Kortrijk via het Stadsarchief wensen we
een degelijke regelgeving rond het al dan niet aanvaarden van schenkingen/bewaargevingen
uit te werken. Na studie van de regelgeving in andere gemeentearchieven en bespreking in
de stedelijke archiefcommissie werd voorliggende regelgeving uitgewerkt. Bedoeling is in de
toekomst tot een vlottere verwerking van deze schenkingen/bewaargevingen te komen en tot
een sluitende overeenkomst tussen de stad en de schenker/bewaargever.

In het algemeen acquisitiereglement worden de krijtlijnen van de werking uiteengezet, de
wederzijdse rechten en plichten. Aangezien de beslissing voor het al dan niet aanvaarden
van een schenking een niet delegeerbare bevoegdheid van de gemeenteraad is, wordt er
jaarlijks op het einde van ieder kalenderjaar een lijst van de schenkingen ter goedkeuring aan
de gemeenteraad voorgelegd.
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De criteria voor aanvaarding helpen om objectief te kunnen beslissen welke schenkingen/
bewaargevingen kunnen voorgesteld worden ter aanvaarding aan de gemeenteraad. Deze
wegingingstabellen werden opgesteld naar het voorbeeld van diverse andere stedelijke
archiefdiensten en concreet aangepast aan de Kortrijkse situatie.

De overeenkomsten leggen de rechten en plichten van schenker/bewaargever en de stad vast
in afwachting van de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad.

We verwijzen hierbij naar de bepalingen van het gmeentedecreet, in het bijzonder de artikels
42-43.

Bijlage Type
Acquisitiereglement Formele bijlage
Criteria aanvaarden schenking of bewaargevingFormele bijlage
Formulier schenkingsoverkomst Formele bijlage
Formulier bewaargevingsovereenkomst Formele bijlage

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

de regelgeving inzake schenkingen/bewaargevingen aan de stad Kortrijk via het Stadsarchief
goed te keuren, waarvan de tekst luidt als volgt: 

"1. Het algemeen acquisitiereglement

ALGEMEEN

Art. 1: Elke natuurlijk persoon of rechtspersoon is gerechtigd om een voorstel te doen om zijn of
haar archief/verzameling definitief of tijdelijk over te dragen aan de stad Kortrijk. De overdracht
wordt al dan niet aanvaard op basis van de criteria (afwegingstabel) welke de bijlage uitmaken
bij onderhavig reglement. De beslissing tot het al dan niet aanvaarden van de overdracht wordt
genomen door de gemeenteraad, op voorstel van de stadsarchivaris.

Art. 2: Elke overdracht welke door de stad aanvaard wordt, wordt in een overeenkomst
vastgelegd. De overdracht neemt de vorm aan van een schenking of bewaargeving.
Schenkingen zonder duidelijke financiële waarde zullen als handgift zonder geschrift
opgenomen worden.

Art. 3: De stedelijke archiefdienst houdt vanaf de dag van het in werking treden van dit
reglement een acquisitieregister bij, waarin in chronologische volgorde de handgiften,
schenkingen en bewaargevingen worden genoteerd. Op het einde van ieder kalenderjaar wordt
een overzichtslijst voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

SCHENKINGEN
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Art. 4: Aan een schenking zijn noch financiële noch andere voorwaarden verbonden,
behoudens anders bepaald in de overeenkomst.

Art. 5: Bij een schenking draagt de schenker de volle eigendom en het beheer van zijn
archief/verzameling over aan de stad. Daardoor krijgt de stad het volledige gebruiksrecht
over de stukken inclusief het recht op selectie ter vernietiging. Bij beslissing tot gehele of
gedeeltelijk vernietiging zal de stad, via de stadsarchivaris, de schenker (met uitsluiting van de
rechtsopvolgers) bij middel van aangetekende brief de optie aanbieden om het ter vernietiging
geselecteerde terug te nemen in volle eigendom en dit in de staat waarin het zich bevindt. Het
ophalen van deze stukken geschiedt op initiatief en kosten van de schenker.

Art. 6: De geschonken stukken zijn voor onderzoek beschikbaar. Ze zijn openbaar met
in achtneming van alle regelgeving o.a. deze op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De schenker kan op de schenkingsovereenkomst ook restricties opleggen inzake
openbaarheid. Bij tentoonstelling of publicatie van stukken uit de schenking wordt de schenker
altijd op de hoogte gebracht en wordt de naam van de schenker altijd vermeld.

Art. 7: Elke schenking dient te gebeuren aan de hand van een schenkingsovereenkomst.
Daartoe stelde de stad een formulier op bevattende volgende elementen:
- opgave van de inhoud en omvang;
- de voorwaarden onder welke de schenker zijn schenking kan raadplegen en/of ontlenen;
- de voorwaarden inzake openbaarheid;
- de wederzijdse rechten en plichten inzake de schenking.

BEWAARGEVING

Art. 8: Bij een bewaargeving draagt de bewaargever het beheer over zijn archief/verzameling
over aan de stad. De bewaargever behoudt het eigendomsrecht over zijn archief/verzameling.

Art. 9: De in bewaring gegeven stukken zijn voor onderzoek beschikbaar. Ze zijn openbaar
met in achtneming van alle regelgeving o.a. deze op de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De bewaargever kan op de bewaargevingovereenkomst ook restricties opleggen
inzake openbaarheid. Bij tentoonstelling of publicatie van stukken uit de bewaargeving wordt
de bewaargever altijd op de hoogte gebracht en wordt de naam van de bewaargever altijd
vermeld.

Art. 10: De kosten verbonden aan de bewaarneming zijn ten laste van de stad. Eventuele
restauratiekosten zijn na overleg met de bewaargever, ten laste van de bewaargever.
De stad zal de stukken als een goede huisvader beheren. De stad behoeft de in bewaring
ontvangen stukken slechts terug te geven in de staat waarin zij zich bevinden op het tijdstip van
teruggave. De beschadigingen die deze stukken buiten toedoen van de stad hebben ondergaan
zijn voor rekening van de bewaargever.

Art. 11: Elke bewaargeving dient te gebeuren aan de hand van een
bewaargevingsovereenkomst. Daartoe stelde de stad een formulier op bevattende volgende
elementen:
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- opgave van de inhoud en omvang;
- de voorwaarden onder welke de bewaargever zijn stukken kan raadplegen en/of ontlenen;
- de voorwaarden inzake openbaarheid;
- de wederzijdse rechten en plichten inzake de bewaargeving.

2. Criteria voor aanvaarding schenkingen/bewaargevingen
Voor aanvaarding private archieven:
- Eén van de eerste drie antwoorden negatief: archief niet aanvaarden
- Vanaf 80/100: het archief opnemen
- score tussen 55/100 en 80/100: beslissen na niet bindend advies van de archiefcommissie
- score onder 55/100: niet aanvaarden

Wegingstabel aanvaarding private
archieven

Ja

Gaat het om een Kortrijks natuurlijk persoon of
rechtspersoon?

+ 20

Heeft/had het invloed op de politieke,
economische, culturele, sociale,
maatschappelijke of topografische
ontwikkeling van de stad?

+ 15

Is het materiaal authentiek? + 15

Is er context aanwezig? + 10

Wordt het archief definitief geschonken aan
de stad? Wordt het gebruiksrecht volledig
overgedragen aan de Stad?

+ 10

Is er al een gelijkaardig archief uit dezelfde
periode aanwezig in het Stadsarchief?

- 5

Is er een andere erfgoedinstelling in de
regio die beter geschikt is om de stukken te
beheren?

- 5

Is het materiaal in goede materiële conditie? + 5

Is er een volwaardige inventaris? + 5

Is er geen overdrachtslijst? - 5

Is het archief volledig? + 5

Kan het archief openbaar gesteld worden? + 5

Biedt het archief een toegevoegde waarde
voor de erfgoedwerking binnen de stad?
Heeft het archief raakpunten met de grote

+ 5
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aandachtspunten binnen het stedelijk
erfgoedbeleid.

Is het archief reeds verpakt volgens de
voorschriften? Zuurvrije materialen?
Geschoond?

+ 5

TOTAAL .../100

Voor aanvaarding losse stukken:
- Twee van de eerste drie antwoorden negatief: stukken niet aanvaarden.
- Vanaf 80/100: het archief opnemen
- score tussen 55/100 en 80/100: beslissen na overleg
- score onder 55/100: niet aanvaarden

Wegingstabel aanvaarding losse stukken Ja

Hebben de stukken betrekking op de
politieke, economische, culturele, sociale,
maatschappelijke of topografische
ontwikkeling van Kortrijk?

+ 20

Wordt het definitief geschonken aan de
stad? Wordt het gebruiksrecht volledig
overgedragen aan de Stad?

+ 15

Is het materiaal in goede materiële conditie?
Zeker geen schimmels etc.

+ 15

Gaat het om los efemeer materiaal + 10

Is het een waardevolle aanvulling bij de
genealogische collectie of de audiovisuele
collectie van het Stadsarchief?

+ 10

Biedt het materiaal een toegevoegde waarde
voor de erfgoedwerking binnen de stad? Heeft
het raakpunten met de grote aandachtspunten
binnen het stedelijk erfgoedbeleid.

+ 10

Kan het stuk openbaar gesteld worden? + 10

Is er al een gelijkaardig archief uit dezelfde
periode aanwezig in het Stadsarchief?

- 10

Is het materiaal authentiek? + 5

Is het stuk reeds verpakt volgens de
voorschriften? Zuurvrije materialen?

+ 5

TOTAAL .../100
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Hier is de authenticiteit van het materiaal minder een criterium omdat losbladige tijdelijke
druksels anders dreigen verloren te gaan. De inhoudelijke informatie primeert hier.

3. Schenkingsovereenkomst

Ondergetekende,
de heer/mevrouw..........................................................................................................................
rijksregisternummer.......................................................................................................................
adres..............................................................................................................................................
tel....................................................................... e-mail..................................................................

Hierna te benoemen de schenker, verklaart hiermee volgende stukken:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
in volle eigendom te schenken aan de stad Kortrijk.

Aan de schenking zijn noch financiële noch andere voorwaarden verbonden. De schenker
verklaart volledig afstand te doen van de genoemde stukken. Daardoor krijgt de stad alle
mogelijke rechten inbegrepen het recht op selectie ter vernietiging. Bij beslissing tot gehele
of gedeeltelijk vernietiging zal de stad, via de stadsarchivaris, de schenker (met uitsluiting
van de rechtsopvolgers) bij middel van aangetekende brief de optie aanbieden om het ter
vernietiging geselecteerde terug te nemen in volle eigendom en dit in de staat waarin het zich
op dat moment bevindt. De ophaling van deze stukken geschiedt op initiatief en kosten van de
schenker.
Bij tentoonstelling of publicatie van stukken uit de schenking wordt de schenker altijd op de
hoogte gebracht en wordt de naam van de schenker altijd vermeld.
De schenker heeft altijd voorrang bij het opvragen van stukken uit de schenking voor een na
overleg te bepalen periode.
De schenker verbindt er zich toe dit archiefbestand in de toekomst aan te vullen en te
vervolledigen met aanvullende stukken, die dan meteen onder de bepalingen van deze
overeenkomst vallen.
De schenker en de stad komen volgende voorwaarden inzake toegankelijkheid overeen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Opgemaakt in tweevoud te................................. op.......................................................................

Handtekening en naam schenker Namens de stad Kortrijk, de stadsarchivaris
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4. Bewaargevingsovereenkomst

Ondergetekende,
de heer/mevrouw..........................................................................................................................
rijksregisternummer.......................................................................................................................
adres..............................................................................................................................................
tel....................................................................... e-mail..................................................................

Hierna te benoemen de bewaargever, verklaart hiermee volgende stukken:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
in bewaring te geven aan de stad Kortrijk.

De bewaargever geeft de genoemde stukken voor onbepaalde tijd in bewaring in het
Stadsarchief van Kortrijk. De bewaargever blijft eigenaar van het materiaal.
De kosten verbonden aan de bewaarneming zijn ten laste van de stad. Eventuele
restauratiekosten zijn na overleg met de bewaargever, ten laste van de bewaargever.
De stad zal de stukken als een goede huisvader beheren. De stad behoeft de in bewaring
ontvangen stukken slechts terug te geven in de staat waarin zij zich bevinden op het tijdstip van
teruggave. De beschadigingen die deze stukken buiten toedoen van de stad hebben ondergaan
zijn voor rekening van de bewaargever.
Bij tentoonstelling of publicatie van stukken uit de bewaargeving wordt de bewaargever altijd op
de hoogte gebracht en wordt de naam van de bewaargever altijd vermeld.
De bewaargever heeft altijd voorrang bij het opvragen van stukken uit de schenking voor een na
overleg te bepalen periode.
De bewaargever en de stad komen volgende voorwaarden inzake toegankelijkheid overeen:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
De bewaargevingsovereenkomst eindigt door opzegging door een van de partijen. Opzegging
dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren minimum drie maanden voor de datum dat de
overeenkomst wordt opgezegd.

Opgemaakt in tweevoud te................................. op.......................................................................

Handtekening en naam bewaargever Namens de stad Kortrijk, de stadsarchivaris"

 

6 Aankoop pand "café Mercurius" gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk.
Goedkeuren. Dossier: 14-350650

Aanwezig:
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Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 25 november 2013, punt 27,
beslist, principieel, dit is onder voorbehoud van latere goedkeuring door de gemeenteraad en
van niet-schorsing en/of -vernietiging door de toezichthoudende overheid, in te stemmen met de
aankoop van het pand gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk.

Het betreft een 682m² handelshuis gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk, de voormalige
café "Mercurius", kadastraal gekend, Kortrijk, 3de  afdeling, sectie B, nr. 102/02K3, eigendom
van de NV CO.BR.HA. Dit pand is gelegen naast de site "Marluc", die door de stad gerechtelijk
werd onteigend.  

Door het Aankoopcomité werd een ontwerp van akte aankoop opgemaakt. Deze tekst werd
uiteindelijk aanvaard door de verkoper. De belangrijkste aanpassing die gevraagd werd, is dat
de stad de aankoopsom van €600.000 bij het verlijden van de akte moet betalen.

Conform de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, behoort de goedkeuring van deze
aankoop tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Budget:
Uitgave voor de stad: €600.000, maar reeds gunstig visum verleend in 2013, €540.000 op
begrotingsartikel 930/711-60 en €60.000 op begrotingsartikel 930/712-60. De verkoper wil
betaling bij het verlijden van de akte.

Bijlage Type
Kadastrale gegevens Formele bijlage
Schattingsverslag Formele bijlage
Beslissing CBS d.d. 25/11/2013, punt 27 Formele bijlage
Ontwerp akte aankoop Formele bijlage
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Precedente beslissing: Aankoop pand gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk (café
Mercurius).
Principiële goedkeuring.
CBS in zitting van 25/11/2013

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

in te stemmen met de aankoop, om reden van openbaar nut, jegens "Brouwerij -
Handelsmaatschappij" van het pand gelegen Zwevegemsestraat nr. 31 te Kortrijk en dit conform
de voorwaarden opgenomen in het ontwerp van akte aankoop van onroerend goed, waarvan de
tekst (inhoudelijk gedeelte) als volgt luidt:

"AANKOOP.

De verkopende partij verkoopt tegen de hierna vermelde voorwaarden, aan de kopende partij
die aanvaardt:

I. - AANDUIDING VAN HET GOED.

1. - GEOGRAFISCHE EN KADASTRALE BESCHRIJVING.

STAD KORTRIJK - 3de afdeling

Zes are tweeëntachtig centiare (6 a 82 ca) handelshuis, gelegen Zwevegemsestraat 31,
gekadastreerd sectie B nummer 102/02 K3.

Hierna genoemd "het goed".

2. - EIGENDOMSTITEL.

Het goed behoorde toe aan de NV Brouwerij Lust, dit sedert meer dan dertig jaar, ingevolge de
inbreng in de vennootschap in de akte oprichting verleden voor notaris Alphonse Hocke destijds
te Kortrijk op twintig december negentienhonderd éénentwintig.

Het goed behoort toe aan de verkopende partij om het verkregen te hebben ingevolge
inbreng door de Brouwerij Lust bij akte fusie van de Brouwerij Lust, Brasserie de L'Aigle en
La Madeleine en vorming van de genoemde vennootschap Brouwerij Handelsmaatschappij
  verleden vóór notaris André van der Vorst te Elsene op zestien januari negentienhonderd
zesenzeventig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Kortrijk, op tien maart
negentienhonderd zesenzeventig, boek 937, nummer 1.

3. - GEBRUIK.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet verhuurd of verpacht is en derhalve vervreemd
wordt voor vrij van gebruik.  
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4. - STEDENBOUWKUNDIGE ZONERING - MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN.

Door het college van burgemeester en schepenen van de Stad Kortrijk werd op *D* een
stedenbouwkundig uittreksel afgeleverd. De partij anderzijds verklaart dat dit uittreksel haar
werd overhandigd. Uit dit uittreksel blijkt het volgende:

1.     Voor het goed werd geen nog geldende stedenbouwkundige vergunning uitgereikt.

2.     Het goed is volgens het gewestplan "Kortrijk", goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van
vier november negentienhonderd zevenenzeventig, gelegen in een woongebied - afbakening
regionaalstedelijk gebied Kortrijk.

3.     Voor het goed werd geen dagvaarding uitgebracht overeenkomstig artikelen 6.1.1 of
6.1.41 tot en met 6.1.43 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4.     Op het goed is geen recht van voorkoop op basis van artikel 2.4.1 van de Vlaamse codex
Ruimtelijke Ordening van toepassing.

5.     Voor het goed is geen verkavelingsvergunning van toepassing.

Op vraag van de instrumenterende ambtenaar verklaart de verkopende partij uitdrukkelijk
geen kennis te hebben ingevolge betekening of anderszins, van enige voorlopige of definitieve
bescherming van voormeld goed als monument, beschermd archeologisch monument en/of
zone, stads- of dorpsgezicht, of als landschap.

Uit de stedenbouwkundige informatie blijkt dat het goed niet beschermd is maar vermeld staat
als waardevol in de inventaris opgemaakt door het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend
erfgoed als voormalige remise "In den Olifant". Dit impliceert dat het behoud van de eigendom
moet nagestreefd worden. Interne verbouwingen en geringe uitbreidingen zijn mogelijk mits het
oorspronkelijk karakter van de eigendom gerespecteerd wordt. Bij grondige verbouwingen wordt
het advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, onroerend erfgoed gevraagd.

5. - BODEMSANERING.

De verkopende partij bevestigt dat bij haar weten het goed geen risicogrond is, zoals bedoeld in
het Bodemdecreet.

De instrumenterende commissaris bevestigt dat uit een schrijven van zeven november
tweeduizend dertien van stad Kortrijk  blijkt dat het goed niet is opgenomen in de gemeentelijke
inventaris van risicogronden.

De kopende partij verklaart verder dat zij, als meest belanghebbende partij, en ter ontlasting
van de aanvraagverplichting van de verkopende partij, vóór het sluiten van de huidige
overeenkomst, een bodemattest heeft aangevraagd bij de OVAM voor elk perceel betreffende
het verkochte goed; een attest waarvan zij vóór het sluiten van onderhavige overeenkomst
kennis heeft genomen.
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De inhoud van het attest, afgeleverd door de OVAM op zeven november tweeduizend dertien
luidt als volgt:

"De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de
bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend
bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: http://www.overdracht.ovam.be/.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet.
Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens"

De instrumenterende commissaris verklaart dat de bepalingen van Hoofdstuk VIII van het
bodemdecreet van 27 oktober 2006 bij de bij deze akte vastgelegde overdracht van gronden
werden nageleefd.

6. - LEEGSTAND EN VERKROTTING.

De verkopende partij verklaart dat het goed werd opgenomen in de inventaris van de
leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen op negentien april tweeduizend en elf met
referte SV/VF/2011/34022/0332.

De verkopende partij verklaart dat het goed niet werd opgenomen in de inventaris van de
ongeschikte en/of onbewoonbare woningen.

II. - DOEL VAN DE AANKOOP.

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, en meer in het bijzonder voor de realisatie
van een stadsvernieuwingsproject, in een gebied gelegen tussen de Zwevegemsestraat en de
Slachthuisstraat. In het kader van voormeld project zal de kopende partij overgaan tot de sloop
van het goed.

III. - VOORWAARDEN.

1. - WAARBORG - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij tegen alle stoornissen, uitwinningen of andere
hindernissen van welke aard ook.

http://www.overdracht.ovam.be/
http://www.ovam.be/grondverzet
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Het goed wordt verkocht voor vrij en onbelast van alle bevoorrechte en hypothecaire lasten,
zowel in hoofde van de verkopende partij als in hoofde van de vorige eigenaars.

2. - ERFDIENSTBAARHEDEN.

De kopende partij ondergaat alle lijdende, zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet
voortdurende erfdienstbaarheden die het goed zouden kunnen bezwaren, en zij zal genieten
van de heersende erfdienstbaarheden, indien er zijn, dit alles op haar kosten, lasten en risico,
en zonder dat dit beding aan om het even wie meer rechten zou geven dan zij er zou bezitten
ingevolge regelmatig overgeschreven en niet verjaarde titels of ingevolge de wet.

3. - STAAT VAN HET GOED - OPPERVLAKTE.

Het goed wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt.

De verkopende partij vrijwaart de kopende partij voor eventuele verborgen gebreken voor
zover de kopende partij daardoor schade zou lijden rekening houdende  met  het doel van de
aankoop.

Geen vordering mag ingebracht worden wegens vergissing in de beschrijving of in de
oppervlakte, het verschil in min of meer, al overtrof dit het twintigste, blijft ten bate of ten laste
van de kopende partij.

4. - VOORBEHOUD.

Alle meters en leidingen die zich thans in het goed zouden bevinden en aan de verkopende
partij niet toebehoren maken geen deel uit van deze verkoop en worden voorbehouden aan wie
er recht zou op hebben.

5. - VERZEKERING

De verkopende partij verklaart dat het goed verzekerd is tegen brand en andere risico's bij AXA 
Belgium  Vorstlaan 25 te 1170 Brussel , onder polis nummer 705543375.

Overeenkomstig artikel 57 van de wet van vijfentwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig
op de landverzekeringsovereenkomst, blijft de door deze polis verleende dekking gelden voor
de kopende partij tot drie maanden vanaf heden, tenzij deze laatste dekking geniet uit hoofde
van een andere overeenkomst.

IV. - EIGENDOM - INGENOTTREDING - BELASTINGEN.

De kopende partij zal de volle eigendom van het verkochte goed hebben vanaf heden. Zij zal er
het genot van hebben vanaf heden.

Zij zal de onroerende voorheffing en de andere belastingen van alle aard welke betrekking
hebben op het goed te haren laste nemen vanaf heden.
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V. - PRIJS.

De verkoop wordt toegestaan en aanvaard voor en mits de prijs van zeshonderdduizend euro
(600.000,00 EUR).

De prijs wordt heden betaald aan de verkopende partij door middel van een bankcheque
nummer                               getrokken op rekeningnummer                                             bij

Waarvoor kwijting.

VI. - WETTELIJKE VERMELDINGEN.

1. - B.T.W.

De ondergetekende instrumenterende ambtenaar geeft lezing aan de verkopende partij  van
artikel 62, paragraaf 2 en van artikel 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde.

Artikel 62, paragraaf 2:

"Iedere belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, eigenaar
of houder van een zakelijk recht op een voor hypotheek vatbaar goed, is gehouden, op
verzoek van de notaris die belast is met het opmaken van de akte houdende vervreemding
of hypotheekstelling betreffende dat goed, aan deze laatste zijn hoedanigheid van
belastingplichtige of lid van een BTW-eenheid in de zin van artikel 4, § 2, kenbaar te maken.

De Minister van Financiën regelt de toepassingsmodaliteiten van deze paragraaf."

Artikel 73:

"Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van dit wetboek
of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met gevangenis van
acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van dit
straffen alleen.".

Op mijn vraag verklaart de verkopende partij de hoedanigheid van B.T.W.-plichtige te hebben
en de ermee verband houdende aangiften in te dienen op het controlekantoor van de B.T.W te
Haacht onder nummer 403.567.015.

2. - ARTIKEL 203 WETBOEK REGISTRATIERECHTEN.

Partijen erkennen dat de instrumenterende ambtenaar hen voorlezing gegeven heeft van artikel
203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Artikel 203 luidt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen
waarde, is elke der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken
recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd.
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Het aanvullend recht dat ingevolge een bij schatting vastgesteld tekort of anderszins betaald
geworden is, wordt aangerekend op het aanvullend recht, vereffend uit hoofde van de
bewimpeling waarvan sprake in vorenstaande alinea.

In alle gevallen waarin de heffing op de prijs en de lasten of op de overeengekomen waarde
geschiedt, moet de  werkende notaris de verschijnende partijen de eerste alinea van dit artikel
voorlezen

Op straf van een boete van vijfentwintig (25,00) Euro moet uitdrukkelijk melding van die
voorlezing gemaakt worden."

3. - ART 4.2.1 Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

De partij anderzijds verklaart door de instrumenterende ambtenaar te zijn gewezen op de
inhoud van artikel 4.2.1 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening.

4. - OVERSTROMINGSGEBIEDEN.

Overeenkomstig artikel 17bis van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid en na opzoekingen op de website: «http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/
beleidsinstrumen%1ften/watertoets/» deelt de instrumenterende ambtenaar mee en verklaart de
verkoper dat, bij zijn weten, het verkochte goed:

- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied
zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;

- niet volledig of gedeeltelijk gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende
oeverzone.

5. -ARTIKEL 276bis A.R.E.I.

Het goed omvat geen woonfunctie zodat geen electriciteitskeuring moet worden uitgevoerd.

6. - ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

Het goed omvat geen woonfunctie zodat geen energieprestatiecertificaat moet worden
opgesteld.

VII. - SLOTBEPALINGEN.

1. - KOSTEN.

Alle kosten van deze akte zijn voor rekening van de kopende partij.

2. - ONTSLAG VAN AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De verkopende partij verklaart de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van de verplichting
ambtshalve inschrijving te nemen, bij de overschrijving van deze akte.

http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumen%1ften/watertoets/
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumen%1ften/watertoets/
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3. - WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte, doet de verkopende partij woonstkeuze  op haar
administratieve zetel de kopende partij doet woonstkeuze op haar adres .

4. - IDENTIFICATIE.

De instrumenterende ambtenaar verklaart de aanwezige personen geïdentificeerd te hebben
aan de hand van hun identiteitskaart.

5. - VERKLARING PRO FISCO.

Hierbij verzoekt de kopende partij om de kosteloze registratie, voorzien door artikel 161,2° van
het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.

6. - VERKLARINGEN.

De verkopende partij verklaart volledig rechts- en handelingsbekwaam te zijn en niet in staat
van faillissement noch een procedure in de zin van de Wet continuïteit ondernemingen te
hebben aangevraagd.

7. - TOELICHTING VAN DE AKTE.

1.De partijen erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens
vijf werkdagen voor het verlijden van de akte.

2.Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen aangaande :

-naam, gebruikelijke voornaam en standplaats van de instrumenterend ambtenaar;

-naam, voornamen en woonplaats van de partijen;

-plaats waar en datum waarop de akten worden ondertekend;

-artikel 203, eerste alinea, van het Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten;

-artikel 62, paragraaf 2 en artikel 73 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde
waarde;

-evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van
akte.

3.De gehele akte werd door ons, instrumenterend ambtenaar, ten behoeve van de partijen
toegelicht."

7 Ingebruikgeving lokalen in de brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg
214/A te Kortrijk. Verlenging overeenkomst.
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Goedkeuren. Dossier: 14-351338
Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 december 2012, punt
6, ingestemd met de ingebruikgeving, om reden van openbaar nut, van enkele ruimtes op
de tweede verdieping in de brandweerkazene gelegen Doorniksesteenweg 214/A te Kortrijk aan
de prezonale raad van de hulpverleningszone "Fluvia."

Met een overeeenkomst d.d. 21 december 2012 werd een lokaal op de tweede verdieping in
gebruik gegeven aan FLUVIA. FLUVIA kon ook gebruik maken van de vergaderruimte en het
sanitair op deze verdieping. Het gebruik van de vergaderruimte gebeurde in overleg met de
brandweerpost Kortrijk. Het gebruik werd voor maximaal één jaar toegestaan en loopt ten einde
op 28 februari 2014.

Aangezien de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid nog niet in werking is
getreden, wordt er gevraagd om het toegestane gebruik te verlengen. Evenwel wordt de
gemeenschappelijke vergaderruimte nu ook ingenomen als bureelruimte door FLUVIA. De
aanpassingswerken die hierdoor moeten gebeuren, zullen uitgevoerd worden door en op kosten
van FLUVIA. De duur van de verlenging zal lopen tot de inwerkingtreding van de Wet van 15
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (verwacht tegen 01/05/2015).

In de artikelen 1, 2 en 3 van de gebruiksovereenkomst worden er wijzigingen en aanvullingen
aangebracht die het gevolg zijn van het exclusief gebruik door FLUVIA van de vergaderzaal en
leslokaal, aanpassingswerken die door en op kosten van FLUVIA zullen worden uitgevoerd en
de verlenging van het gebruik tot de inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid:

-Arikel 1 - De stad geeft in gebruik aan FLUVIA, die aanvaardt, een lokaal (leslokaal 3) op
de tweede verdieping van het pand gelegen Doorniksesteenweg nr. 214/A te 8500 Kortrijk,
kadastraal gekend Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 16/E. Dit lokaal van ongeveer 98m²
is toegankelijk via een gemeenschappelijke toegang. Het door FLUVIA gebruikte lokaal is
aangeduid met gele kleur op het plan dat als bijlage bij deze verlenging van overeenkomst is
gevoegd om er blijvend deel van uit te maken.
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FLUVIA kan tevens gebruik maken van het sanitair op deze verdieping. Deze ruimte is
aangeduid met blauwe kleur op het bijgevoegde plan.

-Artikel 2 - Deze ingebruikgeving neemt een aanvang op 1 maart 2014 om te eindigen bij de
inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

-Artikel 3 - Het betreft nog steeds een tijdelijke oplossing, namelijk tot de inwerkingtreding
van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Er zullen een aantal
aanpassingswerken gebeuren door en op kosten van FLUVIA en in samenspraak met de stad.
In de gebruikte lokalen is er ook personeel van de stad gehuisvest.

Voor de rest blijven de overige bepalingen van de oorspronkelijke gebruiksovereenkomst van
toepassing.

Conform de artikelen 42 en 43 van het Gemeentedecreet, behoort de verlenging van deze
gebruiksovereenkomst tot de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Budget:
Er wordt geen gebruiksvergoeding aangerekend. Het blijft een tijdelijke oplossing tot de
inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Er worden door
en op kosten van de gebruiker een aantal aanpassingswerken in het lokaal uitgevoerd. Er zit
ook stadspersoneel in het gebruikte lokaal.

Bijlage Type
Kadastrale gegevens Formele bijlage
Beslissing CBS d.d. 19/12/2012, punt 6 Formele bijlage
Gebruiksovereenkomst d.d. 21/12/2012 Formele bijlage
Ontwerp verlenging gebruiksovereenkomst Formele bijlage

Precedente beslissing: Ingebruikgeving lokaal in de brandweerkazerne gelegen
Doorniksesteenweg 214/A te Kortrijk.
Goedkeuren.
CBS in zitting van 19/12/2012

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

in te stemmen met de verlenging van de ingebruikgeving, om reden van openbaar nut, van
lokalen op de tweede verdieping in de brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg 214/A te
Kortrijk aan de prezonale raad van de hulpverleningszone "Fluvia" en dit conform de bepalingen
van het ontwerp van verlenging gebruiksovereenkomst, waarvan de tekst (inhoudelijk gedeelte)
als volgt luidt:

"WORDT UITEENGEZET WAT VOLGT:
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Aan FLUVIA werd gevraagd om uit te kijken naar een alternatieve locatie voor de lokalen
die werden gebruikt in het stadsgebouw gelegen Casinoplein nr. 10 te 8500 Kortrijk. Dit
alternatief werd gevonden in het gebruik van enkele ruimtes op de tweede verdieping van de
brandweerkazerne gelegen Doorniksesteenweg 214/A te 8500 Kortrijk.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 19 december 2012, punt
6, ingestemd met de ingebruikgeving van enkele ruimtes op de tweede verdieping van de
brandweerkazerne en dit voor maximum één jaar.

De gebruiksovereenkomst d.d. 21 december 2012 nam een aanvang op 01 maart 2013 en loopt
ten einde op 28 februari 2014, maar de  Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
is nog steeds niet in werking getreden. 

WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

De stad en FLUVIA komen overeen om de tussen hen bestaande gebruiksovereenkomst d.d.
21 december 2012, die in beginsel een einde neemt op 28 februari 2014, minnelijk te verlengen
met een nieuwe termijn en dit tot de inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.

Deze verlenging van de overeenkomst omvat dezelfde voorwaarden als de bestaande
overeenkomst en is derhalve niet te zien als een nieuwe overeenkomst tussen partijen, maar
louter als een verderzetting van het bestaande contract.

In de artikelen 1, 2 en 3 van de gebruiksovereenkomst worden er wijzigingen en aanvullingen
aangebracht die het gevolg zijn van het exclusief gebruik door FLUVIA van de vergaderzaal en
leslokaal, aanpassingswerken die door en op kosten van FLUVIA zullen worden uitgevoerd en
de verlenging van het gebruik tot de inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.

Artikel 1 - De stad geeft in gebruik aan FLUVIA, die aanvaardt, een lokaal (leslokaal 3) op
de tweede verdieping van het pand gelegen Doorniksesteenweg nr. 214/A te 8500 Kortrijk,
kadastraal gekend Kortrijk, 4de afdeling, sectie D, nr. 16/E. Dit lokaal van ongeveer 98m²
is toegankelijk via een gemeenschappelijke toegang. Het door FLUVIA gebruikte lokaal is
aangeduid met gele kleur op het plan dat als bijlage bij deze verlenging van overeenkomst is
gevoegd om er blijvend deel van uit te maken.

FLUVIA kan tevens gebruik maken van het sanitair op deze verdieping. Deze ruimte is
aangeduid met blauwe kleur op het bijgevoegde plan.

Artikel 2 - Deze ingebruikgeving neemt een aanvang op 1 maart 2014 om te eindigen bij de
inwerkingtreding van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 3 - Het betreft nog steeds een tijdelijke oplossing, namelijk tot de inwerkingtreding
van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Er zullen een aantal
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aanpassingswerken gebeuren door en op kosten van FLUVIA en in samenspraak met de stad.
In de gebruikte lokalen is er ook personeel van de stad gehuisvestigd."

8 Parking Budabrug. Samenwerkingsovereenkomst AGB Parko - VZW Woon en
Zorg H.Hart.
Aktename. Dossier: 14-351680

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Tussen het AGB Parko en de VZW Woon en Zorg H.Hart werd op 13 januari 2014 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten in het kader van het ontwerp, de bouw, de financiering
van de bouw, het beheer en de exploitatie van een ondergrondse parking en een bovengrondse
fietsenstalling. Deze overeenkomst (de ontwerptekst) werd vooraf goedgekeurd door de raad
van bestuur van het AGB, in zitting van 07 januari 2014.

Dit project (parking en fietsenstalling) maakt onderdeel uit van een ruimer project, bevattende
ook kantoorgebouwen (boven de fietsenstalling) en een uitbreiding van het woonzorgcentrum,
gelegen aan de Budastraat te Kortrijk. De ondergrondse parking bestaat uit 4 ondergrondse
parkeerlagen die plaats zullen bieden aan 240 parkeerplaatsen. De bovengrondse
fietsenstalling biedt plaats aan ongeveer 75 fietsen.

Beide partijen dragen elk de eigen (financiële en andere) verantwoordelijkheid in het kader
van hun deel van het project. Parko staat dus volledig in voor de parking en fietsenstalling
en de VZW voor de kantoorgebouwen en uitbreiding van het woonzorgcentrum. Alles wordt
aangepakt conform de wetgeving overheidsopdrachten en meer in het bijzonder onder de
vorm van een samengevoegde opdracht (onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking). De VZW treedt op als aanbestedende overheid, dit mede in opdracht van
Parko. Uiteraard zal Parko alles moeten goedkeuren wat betrekking heeft op de parking en
fietsenstalling. Alles wordt evident uitgevoerd conform de afgeleverde stedenbouwkundige
vergunning en met gesplitste facturatie.

Parko staat na realisatie in voor de exploitatie van de ondergrondse parking en de
bovengrondse fietsenstalling en waarborgt ten behoeve van de VZW (personeelsleden,
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bewoners complex) 120 parkeerplaatsen in de parking en 45 fietsplaatsen (waaronder 10 voor
bromfietsen) in de fietsenstalling.

In functie van het voorgaande kent de VZW aan Parko een erfpacht toe op haar grond en
een ondererfpacht op grond die de VZW zelf in erfpacht heeft van de N.V.Waterwegen en
Zeekanaal en waarmede deze laatste reeds haar principieel akkoord heeft gegeven. Wat de
parking betreft heeft de erfpacht betrekking op de ondergrond, wat de fietsenstalling betreft
de bovengrond. De erfpacht vangt aan op het ogenblik van het verlijden van de akte en
eindigt -behoudens verlenging of hernieuwing- op de einddatum van het erfpachtrecht dat
Waterwegen en Zeekanaal heeft toegestaan aan de VZW (Deze erfpacht heeft een duur
van 99 jaar, welke een aanvang nam op 18 juni 2008,hernieuwbaar op vraag van de VZW).
De canon die te betalen is door Parko bedraagt jaarlijks 1 euro. Voor de beschikbaarheid
van de 120 parkeerplaatsen en 45 fietsplaatsen betaalt de VZW jaarlijks een overanderlijke
vergoeding van 128.600 euro, exclusief BTW en dit gedurende de eerste 30 jaar van de
erfpacht. Vanaf het eenendertigste jaar wordt deze beschikbaarheidsvergoeding geïndexeerd.
Het is ook de bedoeling dat de VZW haar niet benutte parkeerplaatsen ter beschikking stelt
van Parko en dat de meeropbrengsten die Parko als gevolg hiervan kan realiseren op gelijke
wijze tussen beide partijen worden verdeeld. In alle overeenkomsten met bewoners van het
complex neemt de VZW een clausule op waarbij de bewoners afstand doen van het recht
om bij de stad of bij Parko een bewonersabonnement in de ondergrondse parking en een
gemeentelijke parkeerkaart op het openbaar domein aan te vragen. Op het einde van de
erfpacht komt alles in eigendom toe aan de VZW, die voor de overname van de parking en de
fietsenstalling een vergoeding betaalt aan Parko. Deze vergoeding bedraagt (te indexeren)
250.000 euro bij het verstrijken van de initiële duurtijd. In geval van vroegtijdige beëindiging
van de erfpacht wordt de vergoeding tussen partijen in gemeen overleg vastgesteld. Bij gebrek
aan akkoord komt er een bindende derdenbeslissing die rekening houdt met de marktwaarde
van de parking op dat moment en met de waarde van de alsdan lopende huur-en/of andere
terbeschikkingstellingsovereenkomsten.

Het AGB Parko is een autonoom gemeentebedrijf dat binnen de perken van de statuten
en de beheersovereenkomst alle nodige rechtshandelingen kan stellen. In de statuten (De
beheersovereenkomst sluit hierbij aan) staat in dit verband (artikel 3) het volgende te lezen:

"Parko AGB heeft als maatschappelijk doel de uitvoering van een coherent parkeerbeleid van
de stad inzake het ontwikkelen, beheren en exploiteren van parkeergelegenheden op en buiten
de openbare weg, het uitbaten en/of oprichten van parkeergarages, evenals het plaatsen en het
uitbaten van toegangscontrolesystemen. Parko AGB kan hiertoe alle nodige beslissingen treffen
en alle nodige handelingen stellen om dit doel te bereiken."

en ook nog (artikel 8):

"Binnen het kader van zijn maatschappelijk doel kan Parko AGB onderhandelen met alle
mogelijke partners, zowel van publiekrechtelijke als van privaatrechtelijke aard. Parko AGB
kan met deze partners overeenkomsten afsluiten voor zover deze niet in strijd zijn met de
toepasselijke wetgeving, deze statuten of de beheersovereenkomst met de stad Kortrijk."
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De stad is rechtsopvolger van het AGB, reden waarom de overeenkomst voor aktename wordt
voorgelegd.

Bijlage Type
Beslissing,dd.07 januari 2014, van de raad van
bestuur van AGB Parko

Formele bijlage

Samenwerkingsovereenkomst Parking
Budabrug, dd.13 januari 2014

Formele bijlage

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag
luidt als volgt
21 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn,
P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen
18 nee stemmen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A.
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, B. Caron, M. Seynaeve, I. Verschaete
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

akte te nemen van de samenwerkingsovereenkomst welke op 13 januari 2014 werd gesloten
tussen de VZW Woon en Zorg H.Hart en het AGB Parko en welke de samenwerking regelt
tussen beide partijen in het kader van het ontwerp, de bouw, de financiering van de bouw, het
beheer en de exploitatie van een ondergrondse parking, parking Budabrug genoemd en een
bovengrondse fietsenstalling, dit alles als onderdeel van een ruimer project dat ook nog de
bouw van kantoorgebouwen en de uitbreiding van het woonzorgcentrum (door de VZW) omvat.

9 Verlenging overeenkomst met de federale overheid inzake
bemiddelingsambtenaar - 2013-2014.
Goedkeuren. Dossier: 14-351708

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
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Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De gemeenteraad keurde in zitting van 8 oktober 2007 een overeenkomst goed met de federale
overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met
betrekking tot de jeugdcriminaliteit.  Deze overeenkomst regelt onder meer een subsidie
voor de tewerkstelling van de bemiddelingsambtenaar, en was één jaar geldig, vanaf de
aanstellingsdatum van betrokkene.  Deze overeenkomst werd reeds vijf maal voor een nieuwe
periode van één jaar verlengd, dit in de respectievelijke gemeenteraadszittingen van 25
november 2008, van 9 november 2009, van 11 oktober 2010, van 12 september 2011 en van
12 november 2012. 
De federale overheid vraagt opnieuw om de overeenkomst te verlengen voor een periode van
één jaar.

De nieuwe overeenkomst bevat, behoudens enkele formele aanpassingen aan de nieuwe
GAS-wet van 24 juni 2013, geen nieuwe bepalingen in vergelijking met de goedgekeurde
overeenkomst van vorig werkjaar.

Het subsidiebedrag bedraagt net als vorig jaar 53.000 euro.  Eventuele meerkosten van
het project zullen verdeeld worden over de deelnemende gemeenten zoals bepaald in de
overeenkomsten die de stad met hen heeft afgesloten.

Wij verwijzen naar :

- het voorstel van de federale overheid om deze samenwerkingsovereenkomst te
verlengen voor de periode van één jaar vanaf 1 november 2013. (overeenkomst
pas ontvangen op 3 december 2013)

- artikel 42-43 van het gemeentedecreet, op basis waarvan het aan de gemeenteraad
toekomt om deze overeenkomst goed te keuren.

 

Budget:
Inkomsten: 53.000 euro (cf. art. 14 - 16 overeenkomst)

Bijlage Type
Evaluatierapport GASbemiddeling 2011-2012 Formele bijlage

Precedente beslissing: Verlenging overeenkomst met de federale staat inzake
bemiddelingsambtenaar - 2012-2013.
Goedkeuren.
GR in zitting van 12/11/2012
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Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

1. De overeenkomst tussen de federale staat en de stad Kortrijk in het kader van
het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de
jeugdcriminaliteit te verlengen, waarvan de tekst luidt als volgt :  

"Overeenkomst tussen de federale staat en de Stad Kortrijk in het kader van het
veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit   

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en in het bijzonder
artikel 119ter,

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van
toepassing vanaf 1 januari 2014,

Gelet op de beslissing van de ministerraad van 28 april 2006 betreffende de uitbreiding van de
mogelijkheden tot oplegging van administratieve sancties in de strijd tegen overlastfenomenen,

Gelet op het ministeriële besluit van                     houdende de toekenning van een toelage aan
de stad Kortrijk in het kader van het grootstedenbeleid,

Tussen enerzijds,

De Belgische staat, vertegenwoordigd door de federale regering, in de persoon van Jean-
Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met
Grote Steden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de federale staat',

en anderzijds,

De Stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, voor wie optreden, in de persoon
van dhr. Vincent Van Quickenborne, burgemeester en dhr. Geert Hillaert, stadssecretaris, bij
toepassing van artikel 182 van het gemeentedecreet, en in uitvoering van een beslissing van de
gemeenteraad van heden, waarnaar hierna wordt verwezen als 'de Stad',

wordt het volgende overeengekomen:

I.        Vooraf:
De wet van 13 mei 1999 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet gaf de steden en gemeenten
de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden administratieve sancties te
voorzien tegen inbreuken op hun reglementen en verordeningen.

Bovendien werd bij de wet van 17 juni 2004 het bemiddelingsinstrument in de nieuwe
gemeentewet ingevoegd. De Gemeenteraad kan dus een bemiddelingsprocedure voorzien in
het kader van de administratieve sancties. 
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De voorbije jaren hebben de gemeentelijke administratieve sancties aanleiding gegeven tot heel
wat maatschappelijk debat. De niewe GAS wet is op 24 juni 2013 goedgekeurd en voorziet in
duidelijkere procedures en meer rechtswaarborgen. De gemeentelijke autonomie blijft echter
ook in de toekomst de basis voor de aanpak van lokale overlastfenomenen.
In de nieuwe GAS wet is de leeftijdsgrens voor het opleggen van overlastboetes verlaagd van
16 naar 14 jaar. Indien de Gemeenteraad daartoe beslist wordt de verplichte bemiddeling,
reeds van toepassing voor minderjarigen vanaf 16 jaar, bijgevolg ook mogelijk voor
minderjarigen vanaf 14 jaar.
Om de toepassing van deze alternatieve maatregelen aan te moedigen als preventief
instrument tegen overlast, biedt de Minister van Grote Steden sedert 2007 aan verschillende
steden en gemeenten een financiële tegemoetkoming.

II.        Algemene bepalingen m.b.t. de uitvoering van de overeenkomst: 

Artikel 1:

In het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit stelt de federale
staat een voltijdse bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Kortrijk ter beschikking van
de Stad.
Deze overeenkomst heeft tot doel de steden en gemeenten te ondersteunen bij de toepassing
van de wet- en regelgeving met betrekking tot de gemeentelijke administratieve sancties.
Steden/gemeenten, ondertekenaars van dit verdrag, verbinden zich aan deze voorschriften.
De stad Kortrijk verbindt zich ertoe de regelgeving na te leven.

Artikel 2:
De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar in te zetten voor de implementering en
toepassing van de bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke
administratieve sancties van de wet van 24 juni 2013 en het koninklijk besluit van                       
  .

Artikel 3:

De bemiddelaar moet ten minste 18 jaar zijn en over een blanco strafblad beschikken. De
bemiddelaar beschikt over een universitair diploma in de rechten of in de criminologie en heeft
een professionele ervaring op het gebied van bemiddeling, of beschikt over een opleidingsattest
bemiddeling, of is bereid een opleiding "bemiddeling" te volgen.

De bemiddelaar die gesubsidieerd wordt door Grootstedenbeleid moet vergoed worden
volgens de loonschaal vastgelegd voor een functie van niveau A bij het stadsbestuur; en is
aangeworven krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur met inachtneming van
de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten.

Artikel 4:
Opdat de bemiddelaar zijn opdracht kan vervullen op het niveau van het gerechtelijk
arrondissement verbindt de Stad zich ertoe partnerships aan te gaan met de gemeenten die
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onder de voormelde zone ressorteren. De voorwaarden van deze partnerships zullen in een
overeenkomst(en) worden vastgelegd.

Artikel 5:
In navolging van artikel 9 van het Koninklijk besluit dd              zal de Stad een aangepast
lokaal ter beschikking stellen van de bemiddelaar, opdat zijn bemiddelingssessies in optimale
omstandigheden kunnen verlopen.

De Stad zal de administratieve ondersteuning verlenen nodig voor de uitoefening van de functie
van bemiddelaar.

Artikel 6:
De federale staat verbindt zich ertoe de Stad op haar verzoek methodologische ondersteuning
te bieden bij de implementering van de bemiddelingsprocedure. Deze zal worden verzekerd
door de Dienst Grootstedenbeleid van de POD Maatschappelijke Integratie.

De federale staat zal bovendien op regelmatige basis een meeting organiseren voor de
bemiddelaars die in de verschillende steden van het land werkzaam zijn, voor de uitwisseling
van ervaringen en in het kader van de huidige maatregel.

Artikel 7:
De Stad verbindt zich ertoe de bemiddelaar de nodige tijd te geven om deel te kunnen nemen
aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen, georganiseerd door de federale staat.

Artikel 8:

De Stad verbindt zich ertoe om het activiteitenrapport van de bemiddelingsdienst over te
brengen aan de dienst Grootstedenbeleid binnen de drie maanden na het einde van de huidige
overeenkomst. 

Artikel 9:

 De Stad verbindt zich ertoe om de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar, de korpschef
van de politiezone, de eventuele provinciaal sanctionerende ambtenaar en de vaststellende
ambtenaren, aangesteld door de Gemeenteraad, op de hoogte te brengen van de huidige
overeenkomst en van de contactgegevens van de persoon aangesteld om de functie van
bemiddelaar uit te oefenen.

 Artikel 10:

De Stad verbindt zich ertoe verschillende intitiatieven te nemen ter bevordering van de
toepassing van bemiddeling in kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

III.    Financiële bepalingen:
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Afdeling 1: Financiering ten laste van de federale staat

Artikel 11:

De federale staat verbindt zich ertoe de kosten voor bezoldiging van de bemiddelaar, alsook de
werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van zijn functie, voor zijn rekening te
nemen.

Daartoe kent de federale staat aan de Stad een maximale subsidie toe van 53.000 € per jaar,
aan te wenden in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 12:

Er zal enkel rekening gehouden worden met:

§         de personeelskosten (bemiddelaar), de werkings- en investeringskosten die rechtstreeks
en effectief verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst;

§         de uitgaven waarvoor facturen, onkostennota's, ontvangstbewijzen of
kassabonnen kunnen worden voorgelegd.

Onder 'bezoldiging van de medewerker' wordt verstaan:

§         het brutoloon (met inbegrip van de eindejaarspremie);

§         de werkgeversbijdragen;

§         het vakantiegeld;

§         de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten;

§         het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques (indien de andere medewerkers ook deze
tussenkomst genieten).

Worden dus niet in aanmerking genomen:

§         de afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuren (gebouwen,
materieel, inrichtingen, meubilair, ...);

§         "interne facturatie": bijvoorbeeld de facturatie van huurgeld voor de terbeschikkingstelling
van gebouwen en infrastructuren die eigendom zijn van een plaatselijke overheid of
vereniging,...;

§         de kosten verbonden aan de structurele werking van de Stad of een andere partner
betrokken bij de implementering van deze overeenkomst;

§         aftrekbare beroepskosten;
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§         BTW: terugvorderbare BTW is niet subsidieerbaar en kan bijgevolg niet worden
ingebracht.  Dit geldt voor alle BTW die op welke manier dan ook kan worden teruggevorderd.
  Ingeval van een gemengde BTW-statuut betekent dit dat enkel dat deel van de BTW
subsidiabel is dat niet kan worden teruggevorderd;

§         boetes, financiële sancties en gerechtskosten zijn niet subsidiabel;

§         kosten waarvoor reeds een andere bron van financiering werd gevonden.

De werkings- en investeringskosten mogen in totaal niet meer dan 15% van het bedrag van
de subsidie overschrijden, behalve als de Stad bewijst dat de gemaakte kosten een redelijk en
gerechtvaardigd karakter hebben.

Artikel 13:

De Stad verbindt zich tot terugbetaling aan de federale staat van de bedragen die ze niet zou
opgebruiken of die niet werden aangewend in overeenstemming met de bepalingen van deze
overeenkomst.

Afdeling 2: Betalingsprocedure

Artikel 14:
Rekening houdend met de beschikbare kredieten zal de betaling van de door de federale staat
toegekende subsidie als volgt gebeuren:

§         een eerste betalingsschijf, voor het betrokken jaar gelijk aan 50% van de subsidie,
binnen de drie maanden na ondertekening van de overeenkomst;

§         een tweede schijf gelijk aan het saldo van de subsidie, op basis van een schuldvordering
en een eindafrekening met de bewijsstukken die overeenstemmen met de eerste schijf en het
gevraagde saldo en na goedkeuring van het activiteitenverslag ingediend door de stad.

Het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de eindafrekening moeten bij de Dienst
Grootstedenbeleid worden ingediend binnen de drie maanden die volgen op het einde van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de federale overheid en de stad.

De schuldvordering is gedateerd, ondertekend en voor echt verklaard.

De tabellen van de uitgavenstaten voor personeel, werking en investering overeenkomstig de
modellen als bijlage bij deze richtlijnen gevoegd;

De schuldvordering en de eindafrekening worden in twee exemplaren per post ingediend.

Het activiteitenrapport wordt in één exemplaar per post of elektronisch (per mail onder word-
formaat) aan de administratie overgemaakt.
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Het activiteitenrapport wordt opgemaakt overeenkomstig het model van de Dienst
Grootstedenbeleid. 

Artikel 15:
De federale Staat verbindt zich ertoe om in overeenstemming met de geldende normen en met
de hoger beschreven betalingsprocedure, de aangerekende en goedgekeurde bedragen te
storten op de bankrekening met het nummer BE43 0910 0023 0001, op naam van Stad Kortrijk,
met de volgende vermelding "Subsidie bemiddelingsambtenaar".

De administratieve afhandeling zal gebeuren onder toezicht van de Dienst Grootstedenbeleid
en de Dienst Subsidies en Overheidsopdrachten van de POD Maatschappelijke Integratie,
Koning Albert II-laan 30, 26ste verdieping, 1000 Brussel.

 

Artikel 16:
De Stad geeft aan de minister van Grote Steden en de Dienst Grootstedenbeleid de gegevens
van de administratieverantwoordelijke door die is belast met de administratieve en financiële
opvolging van de overeenkomst.

IV.    Communicatie

Artikel 17:

De partijen verbinden zich ertoe te gelegener tijd alle relevante informatie uit te wisselen die
betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst.

Bovendien verbindt de Stad zich ertoe om in hun communicatie de oorsprong van de
aangewende fondsen en deze overeenkomst bij het publiek bekend te maken, met name via de
vermelding « met de steun van het federale Grootstedenbeleid », alsook het aanbrengen van
het logo van de federale staat en van Grootstedenbeleid.

V.      Eventuele correctie en wijziging van deze overeenkomst

Artikel 18:

Op vraag van een van de partijen kunnen correcties en wijzigingen aan deze overeenkomst
worden aangebracht. De eventuele correcties zijn het voorwerp van voorafgaand overleg en
moeten dus tijdig worden betekend aan de Minister van Grote Steden.

Over elke wijziging wordt op dezelfde manier onderhandeld als voor de oorspronkelijke
overeenkomst.

VI.    Duur van de overeenkomst

Artikel 19:
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Deze overeenkomst gaat in op 1 november 2013 en is één jaar geldig.

Deze kan worden verlengd mits ondertekening van een nieuwe overeenkomst.   "

2. Afschrift van dit besluit samen met de overeenkomst ter kennisgeving en voor verder gevolg
toe te sturen aan de Federale Minister van Pensioenen en Grote Steden.

10 Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen werkingsjaar 2013.
Goedkeuren. Dossier: 14-350214

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Analoog aan voorgaande jaren krijgt de stad Kortrijk de kans om vanaf 01.01.2013 t.e.m.
31.12.2013 terug een overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen, voor het
werkingsjaar 2013, af te sluiten met de federale overheidsdienst justitie.  De overeenkomst voor
2013 is een kopie van de overeenkomst voor 2012.

De overeenkomst 2013 wordt nu pas voorgelegd aan het College van Burgemeester en
Schepenen en aan de gemeenteraad omdat de overeenkomst alternatieve gerechtelijke
maatregelen 2013 pas midden december '13 (cfr. bijlage 1) bij de stad Kortrijk terecht kwam.

Conform artikel 42 van het gemeentedecreet komt het aan de gemeenteraad toe om deze
overeenkomst goed te keuren.

Bijlage Type
Bijlage 1: brief - door FOD Justitie - m.b.t.
de overeenkomst alternatieve gerechtelijke
maatregelen 2013.

Formele bijlage

Bijlage 2: de overeenkomst alternatieve
gerechtelijke maatregelen 2013.

Formele bijlage
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Precedente beslissing: Overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen werkingsjaar
2012.
Goedkeuren.
GR in zitting van 09/07/2012

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

de overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het werkingsjaar 2013 goed te
keuren, waarvan de tekst luidt als volgt:

"OVEREENKOMST 2013
Tussen

enerzijds de Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, gevestigd Waterloolaan 115
te 1000 Brussel, verder "de Staat" genoemd,

en,

anderzijds de stad Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Vincent VAN QUICKENBORNE,
Burgemeester en de heer Geert HILLAERT, Stadssecretaris, verder "de stad" genoemd,

is het volgende overeengekomen: 

I.    Voorwerp van overeenkomst :

Deze overeenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder de gemeenten een financiële hulp
kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de begeleiding
van alternatieve strafrechtelijke maatregelen, in uitvoering van artikel 69, 3°, eerste lid van de
wet van 30 maart 1994 en het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1994.

Deze overeenkomst heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op het
promoten van de toepassing van volgende alternatieve gerechtelijke maatregelen:
a.) de opleiding in het kader van de probatiewet;
b.) de bemiddeling in strafzaken;
c.)  de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis;
d.) de gratiemaatregelen.    

II.   Duur van de overeenkomst : 

De overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur. Ze treedt in werking op1 januari 2013 en
eindigt op 31 december 2013. Ze kan worden herzien na akkoord met de partijen.   

III.  Verbintenissen van de stad Kortrijk : 

De stad verbindt er zich toe bijkomend burgerpersoneel aan te werven belast met de
omkadering van personen, die het voorwerp uitmaken van beslissingen van gerechtelijke
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instanties ingevolge het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot toekenning van een
financiële hulp aan de gemeenten en steden voor de aanwerving van personeel belast met de
omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 en in het kader van
het/de hierna beschreven project(en): 

De door de stad ontwikkelde projecten omkaderen:

Een geïndividualiseerd vormingsproject op vraag van Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w.
waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van 1 voltijds  personeelslid
(niveau A). Het aangeworven personeel zal door de stad ter beschikking gesteld worden van
'Ambulante Drugzorg Kompas v.z.w'. De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken
het voorwerp uit van een geschreven samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging.
Enkel de vereniging zal in dit geval verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de alternatieve
gerechtelijke maatregelen ten aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. 

Een vormingsproject zowel individueel als in groep op vraag van Centrum Algemeen
Welzijnswerk 'Piramide' - waarbij een toelage wordt toegekend voor de aanwerving van
2 voltijds personeelsleden niveau B. Het aangeworven personeel zal door de stad ter
beschikking gesteld worden van de vzw 'CAW Piramide'.
De voorwaarden van deze ter beschikkingsstelling maken het voorwerp uit van een geschreven
samenwerkingsakkoord tussen de stad en de vereniging. Enkel de vereniging zal in dit geval
verantwoordelijk zijn voor de omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen ten
aanzien van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. 

De steden moeten voldoen aan de volgende criteria:

- voor een dienstverleningsproject: permanente tewerkstelling van minimum 7 en maximum
12 dienstverleners gedurende minimum 800 uur/jaar om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;
- voor een vormingsproject in groep: permanente vorming van minimum 7 en maximum 12
personen gedurende minimum 400 opleidingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen
aanwerven;
- voor een geïndividualiseerd vormingsproject: opleiding van minimum 40 personen gedurende
minimum 550 vormingsuren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;
- voor een behandelingsproject in groep: permanente behandeling van minimum 7 en maximum
12 dienstverleners gedurende 400 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven;
- voor een geïndividualiseerd behandelingsproject: behandeling van minimum 40 personen
gedurende minimum 550 uren om een voltijdse werknemer te kunnen aanwerven.

De projecten dienen na twee jaar 90% van de doelstellingen te hebben bereikt.   

In het kader van deze activiteiten en overeenkomstig de verschillende soorten maatregelen,
verbindt de stad er zich toe volgende verplichtingen na te komen:  

A.   Maatregel van opleiding in het kader van de wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie, gewijzigd bij de wet van 10 februari 1994: 
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1. samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van de
maatregel; 
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht;  
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.  

B.  Modaliteiten van de bemiddeling in strafzaken, overeenkomstig de wet van 10 februari
1994: 
1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een
begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming of de
behandeling; 
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening, de vorming
of de behandeling, rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht; 
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.
      

C.  Alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis (artikel 35 en
volgende van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis) : 
1. samenwerken met de justitieassistent in het kader van de uitwerking van een
begeleidingsplan voor de tenuitvoerlegging van de voorwaarden; 
2. een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de voorwaarden, rechtstreeks
verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht; 
3. bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.   

D.  Alternatieve maatregelen in het kader van de genade (artikel 110 van de Grondwet): 
1.  samenwerken met de justitieassistent die toezicht houdt op de plaats en de uitvoering van
de maatregel; 
2.  een persoon aanduiden die inzake de tenuitvoerlegging van de dienstverlening of de
opleiding rechtstreeks verantwoordelijk is voor het dagelijks toezicht; 
3.  bij iedere onregelmatigheid dient de justitieassistent hierover onverwijld ingelicht te worden.
   

IV.  Activiteitenrapport : 

De stad (of de vereniging aangesteld door de stad) dient een trimestrieel rapport op te stellen.
Dit dient de 15de dag van de maand volgend op het vorige trimester te worden overgemaakt.
Het jaarlijks rapport bestaat uit een kwalitatief en een kwantitatief luik en dient uiterlijk 15
januari te worden overgemaakt. Het kwalitatieve luik bevat de doelstellingen van het project, het
programma, de kritische analyse van de ontwikkelingen gedurende het afgelopen werkingsjaar. 

Deze stukken dienen door de stad (of de vereniging aangesteld door de stad) te worden
overgemaakt aan de coördinator alternatieve maatregelen van het gerechtelijk arrondissement.
Bij afwezigheid van laatstgenoemde dienen de stukken te worden gestuurd naar de Federale
Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Directie Expertise, Dienst
Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.
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De begunstigde stad dient de functionerings -en investeringskosten, verbonden aan de
recrutering, op zich te nemen.  

V.  Financiële tussenkomst van de Staat: 

Na ondertekening van deze overeenkomst en rekening houdend met artikel 5 van het koninklijk
besluit van 12 augustus 1994 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten
een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel,
zullen de kredieten die overeenstemmen met de forfaitaire tegemoetkoming waarin het contract
voorziet, op verzoek van de Minister van Justitie, door de Minister van Binnenlandse Zaken
ter beschikking van de stad worden gesteld door tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten.

Binnen de beschikbare kredieten, die jaarlijks door de Ministerraad worden goedgekeurd, wordt
in het kader van deze overeenkomst jaarlijks een totaal bedrag van 104.115,28 Euro toegekend
aan de stad Kortrijk. Het betreft volgende tegemoetkoming:  

Personeelskost :
1 voltijds personeelslid niveau A                1 x  € 39.662,96              = €   39.662,96 
2 voltijdse personeelsleden niveau B           2 x  € 32.226,16             = €   64.452,32
Totale (maximale) kost voor de Staat:                                             = € 104.115,28

De betaling van de financiële tegemoetkoming wordt verricht in voorlopige maandelijkse
schijven. 

In geval dat het personeel is aangeworven voor een deel van het gerefereerde budgettaire
jaar, wordt de forfaitaire tussenkomst evenredig verminderd in verhouding tot de effectief
gepresteerde periode. 

De stad dient bijgaand formulier GP1 in te vullen en over te maken aan de Federale
Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Directie Expertise, Dienst
Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel. Elke
wijziging met betrekking tot het personeel dient eveneens onmiddellijk via desbetreffend
formulier aan de voornoemde dienst te worden meegedeeld (wijziging van het aantal
aangeworven personen, aanwerving van personeel op verschillende data, ontslag en/of
vervanging van personeel,...) 

De bewijsstukken zullen jaarlijks worden gecontroleerd. Daartoe zal de stad aan de Federale
Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Justitiehuizen, Directie Expertise, Dienst
Gemeenschapsgerichte Straffen en Maatregelen, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel vóór 31
maart van het begrotingsjaar volgend op het jaar waarin de kredieten werden toegekend, een
afschrift van de bewijsstukken overmaken die de aard en het bedrag van de uitgaven bewijzen
(meer bepaald de arbeidsovereenkomst, de loonfiches,...). 
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De niet-naleving van de in de overeenkomst vermelde voorwaarden die de stad en de Federale
Overheidsdienst Justitie verbinden, kan leiden tot de schorsing van de betaling van de
forfaitaire uitkering en tot de gedeeltelijke of zelfs volledige terugvordering ervan.

Iedere beslissing van de Minister van Justitie om over te gaan tot de schorsing of zelfs de
terugvordering van de tegemoetkoming wordt ter kennis van de Minister van Binnenlandse
Zaken gebracht met het verzoek om de genoemde rijksdienst ermee te belasten hiertoe de
nodige maatregelen te nemen. 

Naast de controles voorzien bij het koninklijk besluit van 26 april 1968, kan het Rekenhof ter
plaatse controles uitvoeren.

Gelet op de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst en gelet op de tijd nodig voor
de behandeling van het financieel dossier dat moet toelaten de voorziene bedragen aan de
stad over te maken, moet de stad voor deze periode de nodige voorschotten voorzien om het
opstarten van de in deze overeenkomst voorziene maatregelen te verzekeren.   

Deze overeenkomst werd in twee exemplaren ondertekend.

Elk der contractanten verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Brussel, 

De burgemeester,                                                                                   De stadssecretaris,

Vincent VAN QUICKENBORNE                                                             Geert HILLAERT

                                                         De Minister van Justitie,                                                    

                                                            Annemie Turtelboom"

11 Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25 m².
Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 13-345006

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
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Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden.

Het is de bedoeling om met deze aanneming volgende werken uit te voeren:

- Heraanleg of herstel van beschadigde trottoirs (o.a. opritten, verlagen boordstenen,
etc...);

- dringende herstellingen van verhardingen.

Het gaat hier over retributies. Dit betekent dat de aanvrager een factuur zal ontvangen met de
kostprijs van de uitgevoerde werken.

De aan te leggen, aan te passen of te herstellen bestratingen zullen nooit een grotere
oppervlakte hebben dan 25 m² en liggen verspreid over de entiteit van de Stad Kortrijk.

Het team Beheer Openbaar Domein legt dan ook bestek "Leggen, herleggen en aanpassen van
trottoirs max. 25 m² - bestek B.O.D. trottoirs max. 25 m²" ter goedkeuring voor.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 39.869,50 incl. BTW. Op
investeringsenveloppe IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer:
2240007 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien.

Vroeger waren dergelijke aannemingen uitsluitend bestemd voor bedrijven die voorzien in
sociale tewerkstelling. Omdat we echter de concurrentie willen laten spelen,  worden ook
firma's aangeschreven die niet voorzien in sociale tewerkstelling. Desalniettemin is 1 van de
gunningcriteria "sociale tewerkstelling". Dit betekent dat bedrijven die wel voorzien in sociale
tewerkstelling hiervoor een hogere puntenquotatie krijgen.

Omwille van de aard van de opdracht en het beperkte bedrag wordt gekozen voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.

Artikel 26 §1, 1° a) van de Wet op de Overheidsopdrachten van 15 juni 2006 is hier van
toepassing.

Volgens artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

Budget:
investeringsenveloppe IE-14 / actie GBB-CBS / item 200-00 / algemeen rekeningnummer:
2240007 / uitgave: € 39.869,50 (incl. BTW).
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Advies van Type
Mobiliteit en infrastructuur Gunstig
Financiën Gunstig
Mobiliteit en infrastructuur Gunstig
Financiën Gunstig
Bijlage Type
Raming B.O.D.A. trottoirs max. 25 m² Formele bijlage
Ontwerpbestek B.O.D. trottoirs max. 25 m² Formele bijlage

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen, waarvan de uitslag
luidt als volgt
23 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn,
P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete 
16 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, F. Verhenne, S. De Clerck, A.
Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A.
Destoop, C. Matthieu, B. Caron
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. De voorwaarden voor de opdracht "Leggen, herleggen en aanpassen van trottoirs max. 25
m²" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. trottoirs max. 25 m², opgemaakt door het team Beheer
Openbaar Domein, vast te stellen.

2. Te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf conform artikel
26 §1, 1° a) van de Wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

12 Herstellen en aanpassen van specifieke verhardingen max. 25 m².
Voorwaarden en wijze van gunnen. Dossier: 14-350443

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert
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Beschrijving:
Naar aanleiding van Kortrijk Spreekt streeft de stad naar een stad die beweegt, durft en
verandert (punt 7). Zo wil de Stad voorzien in betere trottoirs en fietspaden. 

In de entiteit van de Stad Kortrijk hebben wij 2 soorten voetpadverhardingen. Een 1ste soort
verharding zijn de betonmaterialen. Deze omvatten de betonstraatstenen en de betondallen.
Een 2de soort verharding zijn de niet-courante materialen zoals de keien, mozaïekkeien,
gebakken kleiklinkers, natuursteen,... Deze 2de soort verhardingen vragen een andere
herstelmethode dan de betonmaterialen. Vandaar wil het team Beheer Openbaar Domein het
herstel van deze verhardingen bundelen in 1 bestek. Daarom wordt het bestek "Herstellen en
aanpassen van specifieke verhardingen max. 25 m² - bestek B.O.D. Specifieke verhardingen
max. 25 m² - 2014" ter goedkeuring voorgelegd.

Het is de bedoeling om met deze aanneming volgende werken uit te voeren:

- herstellen of aanpassen van specifieke verhardingen (natuursteen, gebakken
kleiklinkers, keien,...) al dan niet van dringende aard.

De te herstellen of aan te passen bestratingen zullen nooit een grotere oppervlakte hebben dan
25 m² en liggen verspreid over de entiteit van de Stad Kortrijk.

De kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 59.568,30 incl. BTW. Op
Investeringseveloppe IE-14 / actie: GBB-CBS / item: 200-00 / algemeen rekeningnummer:
2240007 zijn de nodige kredieten hiervoor voorzien.

Omwille van de aard van de opdracht en het beperkte bedrag wordt gekozen voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf. Artikel 26 §1, 1° a) van de Wet op de
Overheidsopdrachten van 15 juni 2006  is hier van toepassing.

Vroeger waren dergelijke aannemingen uitsluitend bestemd voor bedrijven die voorzien in
sociale tewerkstelling. Omdat we echter de concurrentie willen laten spelen, worden ook
firma's aangeschreven die niet voorzien in sociale tewerkstelling. Desalniettemin is 1 van de
gunningcriteria "sociale tewerkstelling". Dit betekent dat bedrijven die wel voorzien in sociale
tewerkstelling hiervoor een hogere puntenquotatie krijgen.

Volgens artikels 42-43 van het Gemeentedecreet komt het aan de Gemeenteraad toe om de
voorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

 

Budget:
investeringseveloppe IE-14 / actie: GBB-CBS / item: 200-00 / algemeen rekeningnummer:
2240007 / uitgave: 59.568,30 EUR
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Advies van Type
Mobiliteit en infrastructuur Gunstig
Mobiliteit en infrastructuur Gunstig
Financiën Gunstig
Bijlage Type
Raming B.O.D. specifieke verhardingen 2014 Formele bijlage
Ontwerpbestek B.O.D. specifieke verhardingen
max. 25 m² - 2014

Formele bijlage

De raad gaat over tot de stemming, waaraan 39 raadsleden deelnemen en waarvan de uitslag
luidt als volgt
24 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn,
P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete, P. Jolie,
15 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde, J. de
Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop, C.
Matthieu, B. Caron

 

Na de digitale stemming deelt raadslid P. Jolie een stemcorrectie mee. Hij wilde zich onthouden
i.p.v. ja te stemmen.
De uitslag, na stemcorrectie, luidt dan ook als volgt:
23 ja stemmen: V. Van Quickenborne, W. Maddens, K. Byttebier, M.C. Vandenbulcke,
E. Brugman, A. Vandendriessche, W. Allijns, H. Verduyn, M. Ahouna, R. Scherpereel, C.
Waelkens, K. Detavernier, P. Lombaerts, S. Vanneste, L. Maddens, M. Lemaitre, B. Herrewyn,
P. De Coene, S. You-Ala, A. Weydts, P. Roosen, M. Seynaeve, I. Verschaete
16 onthoudingen: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, S. De Clerck, F. Verhenne, A. Cnudde,
J. de Béthune, C. Depuydt, P. Soens, F. Rodenbach, C. Leleu, H. Vanhoenacker, A. Destoop,
C. Matthieu, B. Caron
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad

 

1. De voorwaarden voor de opdracht "Herstellen en aanpassen van specifieke verhardingen
max. 25 m²" zoals ze vervat zijn in bestek B.O.D. Specifieke verhardingen max. 25 m² - 2014,
opgemaakt door team Beheer en Openbaar Domein, vast te stellen.

2. Te kiezen voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf conform artikel
26 §1, 1° a) van de Wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006.

13 AGB SOK : overgang naar Beleids-en Beheerscyclus. Ministrieel besluit uitstel.
Aktename. Dossier: 14-350148

Aanwezig:
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Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Vanaf het financieel boekjaar 2014 worden de regels van de beleids-en beheerscyslus (BBC)
ook van toepassing op de autonome gemeentebedrijven.  Ook zij moeten een meerjarenplan
2014-2019 en een budget 2014 volgens de BBC-regels opmaken. 

In de omzendbrief 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning en budgettering
volgens de beheers-en beleidscyslcus staat evenwel vermeld dat sommige AGB's kunnen
gebruik maken van een uitzonderingsregeling, waardoor ze gebruik kunnen blijven maken van
een aangepast rekeningsstelsel. De afwijking wordt toegekend door de bevoegde minister bij
ministrieel besluit.

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (AGB SOK) vroeg per
bericht (20 december 2013), aansluitend bij de beslissing van de Raad van Bestuur van 18
december 2013, uitstel voor de invoering van BBC bij het AGB SOK.

Het AGB SOK vroeg uitstel omdat er onvoldoende voorbereidingstijd was,  noodzakelijk om
de invoering van deze nieuwe regels bij het AGB SOK tot een goed einde te kunnen
brengen. De statuten en de beheersovereenkomst moeten nog aangepast en ingepast
worden binnen de krijtlijnen van Plan Nieuw Kortrijk (bestuursakkoord). Ook de timing van de
aanstellingsprocedure van de huidige directeur maakte de de instap binnen de regels van BBC,
waarbij een meerjarenplan moet worden opgesteld niet haalbaar.  

De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur verleent het AGB SOK één jaar uitstel
voor de implimentatie van de BBC bij ministrieel besluit tot bepaling van de datum van de
inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de BBC
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor het Autonoom
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk.

Conform de bepaling van de gemeentedecreet wordt het besluit ter aktename voorgelegd aan
de gemeenteraad.

Bijlage Type
Ministrieel besluit uitstel BBC AGB SOK Formele bijlage
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Verslag Raad van Bestuur SOK, d.d. 18
december 2013

Formele bijlage

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

akte te nemen van het ministrieel besluit van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur,
d.d. 10 januari 2014, waarbij het AGB SOK één jaar uitstel krijgt voor de implimentatie van de
BBC voor het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk.

14 Lastgevingsovereenkomst distributienetbeheerder voor de aankoop van twee
kleine bestelwagens op CNG en vulstation door de distributienetbeheerder.
Voorwaarden, wijze van gunnen en gunning. Dossier: 14-351233

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
De directie bedrijfsvoering legt de lastgevingsovereenkomst met de distributienetbeheerder
(DNB) voor in verband met de ondersteuningsactiviteiten om het gebruik van duurzame
voertuigen door de stad Kortrijk te faciliteren.

Hierbij geeft de stad Kortrijk aan de DNB de opdracht om in haar naam en voor haar rekening
onderstaande activiteiten te organiseren:

- Aankoop van 2 kleine bestelwagens op CNG (Compressed Natural Gas)
- Gratis levering en plaatsen van 1 vulstation voor aardgas type slowfill ter waarde van

7.000,00 euro.
De levering en plaatsing van dit vulstation maakt deel uit van een tijdelijke
promotiecampagne door de DNB.

- De DNB zal hiervoor de noodzakelijke overheidsopdrachten uitschrijven, toewijzen
en toezien op de uitvoering van deze activiteiten.

Deze aankoop kadert in de meerjarenplanning voor het vervangen van stadsvoertuigen.

De voordelen om de aankopen via deze lastgevingsovereenkomst te laten verlopen zijn:
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- Gunstiger aankoopprijzen door aan te kopen via de grotere pool van de
distributienetbeheerder EANDIS.

- Gratis levering en plaatsen van 1 vulstation voor aardgas type slowfill ter waarde van
7.000,00 euro, in het kader van een tijdelijke promotiecampagne van de DNB.

Het vulstation is van type slowfill en zal de noden van een tweetal voertuigen kunnen dienen.
Verder is de directie bedrijfsvoering in overleg met externe partners om een public CNG-station
op het grondgebied Kortrijk te bekomen die noodzakelijk zal zijn voor de verdere uitrol van
voertuigen met CNG-aandrijving.

Conform de artikels 42-43 van het gemeentedecreet is de gemeenteraad bevoegd om deze
overeenkomst goed te keuren.

Budget:
De uitgaven worden geraamd op 32.133,97 EUR (inclusief 21% BTW) deze zijn ingedeeld
onder de budgetsleutel: 2014/GBB-CBS 0119-01 rekeningnummer: 2430000 ie-12

Advies van Type
Brandweer Gunstig
IDPB Gunstig met Voorwaarden
Communicatie en recht Gunstig
Financiën Gunstig
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

de lastgevingsovereenkomst met de distributienetbeheerder (DNB) in verband met de
ondersteuningsactiviteiten om het gebruik van duurzame voertuigen door de stad Kortrijk te
faciliteren, waarvan de tekst luidt als volgt, goed te keuren:

"Tussen
Stadsbestuur van Kortrijk
Grote Markt 54
8500 Kortrijk

vertegenwoordigd door (naam en functie)
.............................................
.............................................

hierna genoemd "het Lokaal Bestuur"

en

Gaselwest, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,
President Kennedypark 12,8500 Kortrijk
met ondernemingsnummer  0.215.266.160
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vertegenwoordigd door

Guy Cosyns
Directeur klantwerking

hierna genoemd "de DNB"

De DNB treedt op via Eandis cvba (ondernemingsnummer 0477.445.084, Brusselsesteenweg
199, 9090 Melle) - werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders die in
naam en voor rekening van de DNB optreedt.

Wordt overwogen wat volgt:

Deze lastgevingsovereenkomst vloeit voort uit het aanbod dat de DNB aan het Lokaal Bestuur
heeft gericht met het oog op het leveren van ondersteuningsactiviteiten betreffende duurzame
mobiliteit, meerbepaald om het gebruik van duurzame voertuigen door het Lokaal Bestuur te
faciliteren en de aanvaarding ervan door het Lokaal Bestuur.

Artikel 1 - Voorwerp

Deze lastgevingovereenkomst heeft tot doel het organiseren van ondersteuningsactiviteiten om
het gebruik van duurzame voertuigen door het Lokaal Bestuur te faciliteren en van de daartoe
dienende investeringen door de DNB ten behoeve van het Lokaal Bestuur in haar streven naar
het stimuleren van duurzame mobiliteit.

Hierbij geeft het Lokaal Bestuur aan de DNB, die aanvaardt, de opdracht om in haar
naam en voor haar rekening onderstaande activiteiten te organiseren, de hiervoor
noodzakelijke overheidsopdrachten uit te schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan (een)
kandida(a)t(en),hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en toe te zien op de uitvoering van deze
activiteiten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in deze overeenkomst
beschreven modaliteiten:

-       Aankoop duurzaam voertuig(en), meerbepaald 2 CNG voertuigen

-       Levering en plaatsing van 1 vulstation voor aardgas waarvan het Lokaal Bestuur exploitant
wordt na de oplevering. De levering en plaatsing van dit vulstation maakt deel uit van een
tijdelijke promotiecampagne door de DNB:

In bijlagen 1  en 2 worden telkens de details van deze  twee onderdelen beschreven.

Artikel 2 -  Werkwijze

De DNB zal op de markt een opdracht uitschrijven voor het leveren van bovenvermelde
activiteiten en contracten afsluiten met (de) opdrachtnemer(s) en dit in overeenstemming met
de wet op de overheidsopdrachten (WOO).

Dit zal gebeuren op basis van een lastenboek dat door de DNB wordt opgesteld.
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Artikel 3 - Verplichtingen van de DNB

De DNB aanvaardt deze opdracht en verbindt zich er toe ze als goede huisvader uit te voeren
in overeenstemming met de bepalingen van deze overeenkomst en de ter zake toepasselijke
wettelijke voorschriften.

Onder voorbehoud van andere bepalingen in deze overeenkomst bestaan de verplichtingen van
de DNB ondermeer uit een of meer van volgende taken:

In de fase van het bestek het uitwerken van een bijzonder lastenboek op grond van de door
het Lokaal Bestuur gemaakte keuzes, omvattende onder meer een precisering van de aan te
kopen activiteiten, de uitvoeringswijze en alle voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven,
e.d.m.;

In de fase van de overheidsopdracht

-          het voorbereiden van de aanbesteding, met inbegrip van het opmaken van het
aankoopdossier; het selecteren van de (onder)aannemers die zullen worden uitgenodigd om op
de aanbesteding in te schrijven;

-          verzending van het aanbestedingsdossier aan de geselecteerde (onder)aannemers;

-          het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met het
aanbestedingsdossier en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer;

-          het voeren van besprekingen met de betrokken (onder)aannemers omtrent de
prijsvorming;

-          het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq.
aannemingsdocumenten;

-          de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken;

In de fase van uitvoering

-          het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de (onder)aannemers moeten
toelaten de hen opgedragen werken uit te voeren;

-          het nazicht en de controle van de door de (onder)aannemers te leveren tekeningen,
werkschema's en berekeningen;

-          de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in
samenspraak met de architect en de werfleiding;de keuze van bouwstoffen en fabrikanten;

-          het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende
structuurelementen;
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-          het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken op de werf , in het bijzonder
inzake de compatibiliteit van de uitvoeringen met het bestek;

-          het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de
studies, tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en -aanvullingen, na
voorafgaandelijk overleg met de lastgever;

-          het voeren van de nodige administratie;

-          het onderzoeken van de verslagen over de keuringen en testen van materiaal en
materieel, met interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten;

-          op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de
voorschriften inzake onderhoud die de (onder)aannemers dienen te leveren;

-          het controleren van de eindafrekening;

-          het controleren van de revisietekeningen van de (onder)aannemers;

-          het verlenen van de voorlopige oplevering door : (i)    het geheel van de uitvoering
te controleren; (ii)    het programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)    de goede
uitvoering van de proeven en testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv)    een
verslag met voorstel tot voorlopige oplevering of weigering ervan aan de lastgever bezorgen;

-          het verlenen van de definitieve oplevering door :

-          (i) voorafgaand aan de definitieve oplevering het geheel van de uitvoering te controleren;

-          (ii) een verslag met voorstel tot definitieve oplevering of weigering ervan aan de
lastgever te bezorgen.

-          de lasthebber (i) neemt deel aan studie-, werf- en andere vergaderingen indien nodig
voor de uit te voeren werken, (ii) beslist tijdens deze vergaderingen onder meer over het
respecteren van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de conforme uitvoering en de inpassing
van het installatieopzet in het bouwkundig ontwerp en (iii) ontwikkelt alle nodige initiatieven,
overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor een efficiënte
uitvoering van zijn verbintenissen.

Artikel 4 - Verplichtingen van het Lokaal Bestuur

Onder voorbehoud van andere verplichtingen in deze overeenkomst en de bijlagen, is het
Lokaal Bestuur gehouden tot

-          het verschaffen aan de DNB van alle noodzakelijke en/of nuttige inlichtingen voor de
uitvoering van zijn verbintenissen en dit op diens eerste verzoek.
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-          de betaling van de prijs zoals bepaald in artikel 5 van de overeenkomst en in
overeenstemming met de modaliteiten bepaald in art. 11 van de overeenkomst.

-          het ter beschikking stellen aan de DNB van alle nodige technische en andere informatie
(zoals, maar niet limitatief, stedenbouwkundige informatie, vergunningen, asbestinventaris, 
plannen en plattegronden, organisatieschema's), documentatie en dienstig voor de uitvoering
van deze projectovereenkomst. Het Lokaal Bestuur voldoet zo snel mogelijk aan redelijke
verzoeken van de DNB om nadere informatie.

-          het onverwijld in kennis stellen van de DNB van alle onregelmatigheden die een invloed
kunnen hebben op de uitvoering door de DNB of de opdrachtnemer van  hun verbintenissen
(zoals, maar niet limitatief, met betrekking tot de locaties, de machines en installaties,
diensturen van het personeel, ...)

-          het bekomen van de nodige vergunningen, goedkeuringen en zakelijke rechten die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze projectovereenkomst.

-          het verlenen aan de opdrachtnemer van toegang te allen tijde (24u/24u, 7d/7d) tot alle
werklocaties voor de uitvoering van deze overeenkomst en het lastenboek vermeld in art. 2 en
het treffen van alle redelijke voorzieningen hiertoe.

-          het ter beschikking stellen van de ruimtes aan de opdrachtnemer welke dienstig zijn
voor de uitvoering van deze projectovereenkomst, ondermeer lokalen voor het opslaan van
machines, materialen, ..... en sanitaire lokalen (evt. te specifiëren welke ruimte. Zijn ook
kantoren, telefoons, internetverbinding, ... nodig ?). Het Lokaal Bestuur stelt ook de nodige
nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water, telecommunicatie, ...) ter beschikking van de
opdrachtnemer.

-          het zo snel als mogelijk inlichten van de opdrachtnemer over de (mogelijke)
aanwezigheid van gekende of vermeende gevaarlijke stoffen in de werklocaties. Het Lokaal
Bestuur verstrekt de opdrachtnemer onmiddellijk alle beschikbare informatie zoals aard, locatie
en omvang en de wettelijk vereiste materialen hieromtrent.

-          het doen uitvoeren van de nodige veiligheidscontroles door erkende organismen op de
installaties welke het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

-          het zich onthouden van enige belemmering voor de efficiënte uitvoering van deze
overeenkomst door de DNB en de opdrachtnemer door onder meer de werkzaamheden van
haar eigen personeel en/of het personeel van (onder)aannemers aangesteld door haarzelf
buiten het kader van deze overeenkomst op de werklocaties zodanig te organiseren. Het Lokaal
Bestuur blijft ten alle tijde aansprakelijk voor haar eigen personeel en/of het personeel van door
haar aangestelde (onder)aannemers aangesteld buiten het kader van deze overeenkomst op
de werklocaties, ongeacht de mogelijke aanwezigheid van de opdrachtnemer of zijn personeel
op de werklocaties.
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-          het onverwijld in kennis stellen van de opdrachtnemer ingeval zij een gebrek of fout
opmerkt in de uitvoering door de opdrachtnemer van zijn opdracht. Deze kennisgeving gebeurt
in principe schriftelijk, behoudens in dringende noodzakelijkheid, in welk geval de kennisgeving
per telefoon, e-mail of fax gebeurt, en zo snel als mogelijk nadien per post wordt bevestigd.

-          het bezorgen aan de DNB van alle veiligheids- en noodplannen voor de werklocaties
welke door de wetgeving omtrent veiligheid en welzijn worden opgelegd.

-          alle interventies die worden uitgevoerd op de installaties die vallen onder deze
overeenkomst geleverd door de opdrachtnemer door het personeel van het Lokaal Bestuur of
het personeel van een door haar aangestelde derde. Indien voor die machines en installaties
onderhoud, vervanging of reparatie nodig is te wijten aan verkeerd gebruik, verwaarlozing,
onjuiste bediening, .... door (het personeel van) het Lokaal Bestuur of een derde welke niet door
de DNB of opdrachtnemer is aangesteld, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van het
Lokaal Bestuur.

Artikel 5 -  Prijs

De prijs voor de geleverde activiteiten omvat:

-          de prijs aangerekend door de opdrachtnemer

-          de vergoeding voor DNB (toeslag die de interne werkingskost van de DNB dekt,
ondermeer voor de opmaak van lastenboeken, uitvoeren overheidsopdracht, ...).

De  maximale prijs bedraagt 32.133,97€ EUR (inclusief 21% BTW).

Op basis van deze prijs zal een maximumprijs worden ingeschreven in het lastenboek. De
overeenkomst zal worden ontbonden indien desgevallend zou blijken dat niet aan of onder deze
maximumprijs kan worden gegund.Deze overeenkomst houdt deelname in aan een tijdelijke
promotiecampagne vanwege de DNB: bij de aankoop van 2 CNG-voertuigen in 2013/2014,
wordt een gratis slow fill installatie geleverd, geplaatst en gekeurd. Zie ook bijlage II voor meer
specificaties.

De betaling gebeurt overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst.

De DNB behoudt zich het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven bedragen in te 
houden van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB, desgevallend met
toepassing van de nalatigheidsintrest zoals bepaald in art. 12 van deze overeenkomst.

Artikel 6 -  Prijsherziening

Indien de DNB in functie van wijzigingen aan de kost - of marktprijs van aangewende diensten
en goederen een prijsherziening dient voor te stellen welke meer dan 10 % afwijkt van de
bedongen prijs in art. 5, dan legt hij de stavingsdocumenten voor aan het Lokaal Bestuur. Het
Lokaal Bestuur kan zijn toestemming met een prijsherziening in dergelijk geval niet weigeren
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dan om redelijke motieven. Indien uiteindelijk geen prijsherziening van toepassing is, wordt de
prijs aangerekend zoals bepaald in artikel 5.

Artikel 7 - Duurtijd van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij de ondertekening en wordt beëindigd van zodra de
oplevering van  het vulstation en de levering van de voertuigen zijn gebeurd.

Artikel 8- Oplevering van de werkzaamheden

8.1 Levering en plaatsing van het vulstation

8.1.1 Voorlopige Oplevering

Wanneer de werken voltooid zijn conform de contractdocumenten, met zorg gereinigd
en gereed om gebruikt te worden, zal de DNB een verklaring van voorlopige oplevering
ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur

Indien de DNB een aantal gebreken heeft vastgesteld zal de DNB ervoor zorgen dat de
opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel als mogelijk corrigeert en zal dan pas de verklaring
van voorlopige oplevering ondertekenen en overmaken aan het Lokaal Bestuur.

De voorlopige oplevering doet een waarborgtermijn van 12 maanden starten, gedurende
dewelke de DNB de verplichting heeft om de gebreken en/of tekortkomingen, die na het
opstellen van de verklaring van voorlopige oplevering zichtbaar zijn geworden, of welke reeds
zichtbaar waren op het ogenblik van het opstellen van dat proces-verbaal van de voorlopige
oplevering, doch nadien zijn verslechterd, op zijn kosten en risico te herstellen.

8.1.2 Definitieve oplevering

Bij toekenning van de definitieve oplevering eindigt de waarborgperiode op voorwaarde dat aan
alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn geformuleerd, is
tegemoetgekomen.

Enkel de verklaring van definitieve oplevering geldt als definitieve goedkeuring van de werken.

De definitieve oplevering gebeurt op dezelfde wijze en met dezelfde mogelijke gevolgen mutatis
mutandum als voor de voorlopige oplevering zoals vermeld hierboven.

Indien niet aan alle opmerkingen of voorbehouden die bij of sinds de voorlopige oplevering zijn
geformuleerd, is tegemoetgekomen behoudt de DNB zich evenwel het recht voor de definitieve
oplevering toe te staan onder beding van korting wegens minderwaarde

Deze korting wegens minderwaarde wordt gecompenseerd met de betalingsverplichting(en) ten
laste van het Lokaal Bestuur tot haar uitputting.
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Na de definitieve oplevering blijft de DNB verantwoordelijk voor de verborgen gebreken in het
ontwerp van de werken, voor de verborgen gebreken in de materialen of in de uitvoering van
werken of de diensten, en voor de schade die voortspruit uit deze gebreken.

8.2 Levering van de voertuigen

Het Lokaal Bestuur wordt verwittigd door de DNB  zodra de voertuigen beschikbaar zijn bij de
plaatselijke dealer. Het Lokaal Bestuur dient de wagens zelf af te halen bij deze dealer en de
nodige afgiftedocumenten te ondertekenen.

Indien het Lokaal Bestuur een non-conformiteit opmerkt waardoor zij de afgiftedocumenten niet
kan ondertekenen, dan verwittigt zij de DNB hiervan schriftelijk binnen de vijf werkdagen.

Artikel 9 - Overdracht van de installaties

9.1 Levering en plaatsing van het vulstation

De Voorlopige Oplevering doet het schaderisico en het eigendomsrecht m.b.t. het vulstation
overgaan van de opdrachtnemer op het Lokaal Bestuur.

9.2 Levering van de voertuigen

Zodra het Lokaal Bestuur de afgiftedocumenten heeft ondertekend wordt zij eigenaar van de
voertuigen en draagt zij er de verantwoordelijkheid voor. Zo staat het Lokaal Bestuur ondermeer
in voor het regelen en betalen van de belasting op inverkeerstelling, het afsluiten van de
vereiste verzekeringen, het aanvragen van nummerplaten, ...

Het Lokaal Bestuur ontvangt de handleidingen en de documenten via de leverancier van de
voertuigen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins
op grond van deze overeenkomst voor bijzondere, immateriële, indirecte, incidentele,
strafrechtelijke, morele of gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies,
verlies van gebruik of winst, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs als de DNB of haar aangestelden
op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval,
behoudens ingeval van moedwillig wangedrag of grof verzuim, is de totale aansprakelijkheid
van de DNB voor één en alle vorderingen, verliezen of onkosten voortvloeiend uit deze
overeenkomst of ongeacht of ze gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van
aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de verzekeringspolis, of de totale vergoeding die
de DNB heeft ontvangen van het Lokaal Bestuur op grond van deze overeenkomst, indien dat
minder is.

De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid
en gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van het project op de locatie zoals
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beschreven in art. 1 van dit deel, in die mate dat de naleving ervan inherent is aan de uitvoering
van taken die in het takenpakket van de DNB of de opdrachtnemer zijn voorzien.

Het Lokaal Bestuur blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke
bepalingen (o.a. inzake veiligheid en gezondheid) betreffende die aspecten van de uitvoering
van het project op de locatie zoals beschreven in art. 1 van dit deel, waarvan de naleving niet
inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB of de opdrachtnemer
zijn voorzien.  Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid voor de verwijdering of
bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere overtreding
voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere
werkzaamheden die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, Eandis of
opdrachtnemer zijn, worden uitgevoerd, inclusief het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of
onderaannemers aangesteld buiten het kader van deze projectovereenkomst, diens huurders of
bezoekers.

De DNB heeft geen uitstaans met het personeel, de aannemers, en anderen aangesteld door
het Lokaal Bestuur buiten het kader van deze projectovereenkomst, en evenmin met enige
andere derden, en kan derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot vergoeding van
enige schade welke zij zouden veroorzaken.

De aanwezigheid van de DNB op de werflocatie ontslaat derden niet van hun aansprakelijkheid
ten opzichte van het Lokaal Bestuur en andere derden.

Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 2 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer
uitsluit, dan zijn deze ook uitgesloten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze
overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht

Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden
zich voordoen die een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar
verplichtingen te voldoen.

Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd : arbeidsconflicten, brand,
mobilisatie, oorlog, epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik enz. op
voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil van de partijen.

Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken,
wijzigen, niet verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige
andere omstandigheid die te wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor
getroffen partij.

Het geval van overmacht bevrijdt de DNB of het Lokaal Bestuur voor de duur ervan van die
  verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij
enige schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor
alle duidelijkheid bepalen partijen hierbij expliciet dat het Lokaal Bestuur door een geval van
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overmacht niet zal bevrijd zijn van zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking
heeft op werken, diensten of leveringen die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht
zich heeft voorgedaan.

Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de
andere partij daarvan per aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich
voordoen van het geval van overmacht in kennis te stellen.

Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen
van de in de vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze
overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen.

De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met
ontvangstbewijs van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan.

Artikel 12 - Betaling:

-          Het Lokaal Bestuur betaalt de prijs in één keer.

Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum.

Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan schriftelijk
en met een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de DNB.
Het protest ontslaat het Lokaal Bestuur niet van zijn plicht tot betaling van het niet-betwiste
gedeelte.

Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering en in volgende stap
een ingebrekestelling verstuurd. Vanaf de ingebrekestelling is een nalatigheidsintrest ten
bedrage eurobor (1 maand) + 2 % verschuldigd op de onbetaalde en vervallen factuurbedragen.

Bij niet-betaling mag de DNB zijn prestaties opschorten na het Lokaal Bestuur te hebben
verwittigd per aangetekende brief. Dit ontslaat het Lokaal Bestuur geenszins van het betalen
van de facturen. Als het Lokaal Bestuur in gebreke van betaling blijft, kan de DNB het bedrag
gerechtelijk laten invorderen.

De DNB behoudt zich eveneens het recht voor om de vervallen en onbetaald gebleven
bedragen in te  houden van de dividenduitkeringen aan het Lokaal Bestuur binnen de DNB met
toepassing van de hierboven vermelde nalatigheidsintrest.

Artikel 13 - Verzekering

De DNB bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ARB en BA) voor
de duur van deze overeenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële
en immateriële schade toegebracht aan het Lokaal Bestuur of de opdrachtnemer en derden
ingevolge zijn doen of nalaten en dat van zijn personeel in uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 14 - Confidentialiteit
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Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.

Onder "Vertrouwelijke informatie" wordt verstaan, alle informatie - onder welke vorm ook -
die afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden
vennootschappen en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar
bekend is. Deze Vertrouwelijke Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot
navolgende opsomming:

(i)            technische en prijsinformatie

(ii)           ............

(iii)          ............

Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie:

(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de
bepalingen van deze overeenkomst;

(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot
confidentialiteit;

(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de
partijen;

(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de
partij die zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond;

Beide partijen verbinden zich ertoe:

-       noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan
derden te tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande,
schriftelijke toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren;

-       het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig
hebben om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze overeenkomst tot een
goed einde te brengen;

-       alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis
door deze werknemers te verzekeren;

-       zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken
voor andere doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze overeenkomst;
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-       de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de
Informatie te beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of  verspreiding;

-       alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van
deze overeenkomst.

Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere
partij om de aan hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van
deze overeenkomst, maar enkel tijdens de duur van deze overeenkomst.  Deze bepaling
kan niet geïnterpreteerd worden als het toekennen van enig eigendomsrecht, enig zakelijk,
intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde Vertrouwelijke Informatie.  De meegedeelde
Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor commercieel gebruik, noch kan
deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met
producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van de andere
partij schendt.

Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars,
accountants, financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate
dezen zich tot dezelfde confidentialiteitsplicht verbinden.

Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze
overeenkomst met dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan
deze bepaling onderworpen is. Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze
overeenkomst.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen,
literaire werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal),
rapporten, software en databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere
ontwikkelingen waarvan elke partij eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of
licentiehouder blijven toebehoren.  Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een
wijziging of aanpassing van de intellectuele eigendom van een partij behoren automatisch aan
de DNB of het Lokaal Bestuur toe.

Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren. 

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen,
literaire werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal),
rapporten, software en databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere
ontwikkelingen, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna 'specifieke ontwikkelingen'
genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve eigendom aan de
DNB toe. 
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Voor zover nodig, teneinde het Lokaal Bestuur toe te laten de 'specifieke ontwikkelingen' te
gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt
de DNB zich ertoe, en/of maakt deze zich sterk, om het Lokaal Bestuur, zowel wat de eigen
intellectuele en industriële eigendomsrechten van de DNB betreft die gebruikt werden in het
kader van de uitvoering van de opdracht en/of nodig zijn teneinde de 'specifieke ontwikkelingen'
te gebruiken, aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als
wat de 'specifieke ontwikkelingen' betreft, een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde,
onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor sublicentie vatbare licentie toe te kennen
voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten (en met een
minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud, vertaling, ontwikkeling en
reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling overleg tussen de
partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is in de
kostprijs van deze overeenkomst.

Het Lokaal Bestuur onthoudt zich ervan de 'specifieke ontwikkelingen' op om het even welke
wijze te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de
voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de DNB; zij zal er voor zorgen dat
haar werknemers, aangestelden en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden
onderworpen.

De DNB vrijwaart het Lokaal Bestuur tegen elke vordering tegen het Lokaal Bestuur ingesteld
op grond van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens
de uitvoering van de diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de DNB van dergelijke
vordering onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en
hulp krijgt voor de voeren van de verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of
gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of een deel daarvan, tengevolge van  een dergelijk
rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden beschouwd als een inbreuk of het Lokaal
Bestuur het gebruik ervan wordt verboden, zal de DNB naar eigen goeddunken en voor eigen
rekening:

-         Voor het Lokaal Bestuur het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of;

-         De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen;

-         Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen.

Artikel 16 - Beëindiging en ontbinding

Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon,
bij onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement

Het Lokaal Bestuur kan de overeenkomst opzeggen:

-          Ingeval van overmacht conform artikel 11 van deze overeenkomst; of
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-          indien de DNB het Lokaal Bestuur ernstige schending van de overeenkomst heeft
gemeld en de DNB heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na
de datum van de melding te herstellen; of

-          ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, .... van de
DNB.                                                                                    

De DNB kan de overeenkomst opzeggen:

-          ingeval van overmacht conform artikel 11 van deze overeenkomst; of

-          ingeval van niet betaling door het Lokaal Bestuur meer dan 1 kalendermaand na daartoe
te zijn aangemaand door de DNB overeenkomstig artikel 12 van deze overeenkomst; of

-          indien de DNB het Lokaal Bestuur een andere schending door het Lokaal Bestuur van
deze overeenkomst heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de DNB
van haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst, en het Lokaal Bestuur de schending niet
binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of

-           ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, .... van het Lokaal Bestuur; of

-          indien de DNB gevaarlijke stoffen op het werkterrein aantreft
.

Betaling na beëindiging door DNB

Na beëindiging van deze overeenkomst door de DNB cfr. bovenstaande punt, zal het Lokaal
Bestuur onmiddellijk alle aan de DNB verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot de
uitvoering door de DNB tot en met de datum van het einde van de overeenkomst, inclusief
betaling van ieder aanvullend werk dat door de DNB is uitgevoerd op verzoek van het Lokaal
Bestuur na beëindiging en betaling van de bestelde voertuigen en contracten. De DNB zal
alle in zijn bezit zijnde documenten en bescheiden die hij in uitvoerig van deze overeenkomst
heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen zonder dat de DNB gerechtigd is om enig zulk
document te behouden.

Artikel 17 - Geschillen

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht.

Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend
met hun wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen,
verbinden partijen er zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van
de andere partij te onderhandelen  met het oog op een minnelijke regeling.

De  rechtbanken van het arrondissement waarin het Lokaal Bestuur gelegen is, zijn bevoegd.

Artikel 18 - Geldigheid van de voorwaarden



donderdag 13 maart 2014 10:19 - Doorlopend verslag 10/02/2014 p67/99

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt
verklaard, zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze
overeenkomst niet aantasten en zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder
trouw een geldige, wettige en uitvoerbare clausule met hetzelfde economisch effect en die zo
nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen overeen te komen.

Artikel 19 - Wijziging regelgeving

De DNB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze
overeenkomst dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan,  als gevolg van
wijzigingen waaraan zij door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden onderworpen.
Ingeval van wijziging van de toepasselijke wet - of regelgeving, stelt de DNB te goeder trouw
de wijzigingen voor die aan deze overeenkomst moeten worden aangebracht teneinde deze
hiermee in overeenstemming te brengen en het economisch evenwicht van deze overeenkomst
maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord gaan over de voorgestelde wijziging, wordt
deze overeenkomst beëindigd en worden de resterende bedragen in een keer opeisbaar.

Artikel 20 - Uitvoering contract:

Beide partijen verbinden zich ertoe deze overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

In geval van niet naleving van één of meer verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, zal
de partij die zich schuldig maakt aan de niet-naleving gehouden zijn om de eventuele schade te
vergoeden overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van onderhavige overeenkomst.

Artikel 21 - Contactpersonen

Volgende contactpersonen treden op namens de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te
nemen in het kader van deze overeenkomst.

Voor het Lokaal Bestuur:                                                   Voor DNB/Eandis

Voornaam, naam ..............................                                  Geert Peelaers

Dienst ...............................................                                  Energiediensten voor Lokale
Besturen

Adres ................................................                                  Brusselsesteenweg 199

.........................................................                                   9090 Melle

Telefoon ...........................................                                  0473-78 31 88

Email ................................................                                   geert.peelaers@eandis.be

Artikel 22 - Ondertekening van de overeenkomst
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Ondertekening in 2 exemplaren te Kortrijk op  __ / __  /2013 waarvan elke partij erkent haar
origineel exemplaar te hebben ontvangen.

Voor het Lokaal Bestuur

Voornaam + Naam
Functie

Voor de stad/gemeente/provincie

De borg:
(naam en functie)

Voor  de DNB
Ines Becue                                                                              Guy Cosyns
Energiediensten voor Lokale Besturen                                        Directeur Klantwerking

Bijlage 1 : Aankoop duurzame voertuigen

Bijlage 2 : Promotieactie van een contract voor levering en plaatsing vulstation voor aardgas

BIJLAGE 1: AANKOOP DUURZAME VOERTUIGEN

Deze overeenkomst heeft betrekking op de aankoop van 2 voertuigen met volgende
kenmerken:

Witte kleine lichte vracht op CNG met 1 schuifdeur en 2 kleine achterdeuren

Interieur en comfort

-          De cabine moet plaats bieden aan twee personen, chauffeur in begrepen.

-          De bestuurderszetel moet in hoogte en vooruit/achteruit verstelbaar zijn alsook de
rugleuning moet verstelbaar zijn.

-          De zetelbekleding is uitgevoerd in een donkere, afwasbare en slijtvaste stof. Vinyl
bekleding is niet toegelaten.

-          De vloer is voorzien van rubberen, eenvoudig te reinigen, vloermatten (of gelijkwaardig
materiaal).

-          De cabine beschikt over een doeltreffende verwarming-, ventilatie- en airconditioning-
systeem met manuele regeling.

-          Een radio met bijhorende luidsprekers is voorzien als ook Bluetooth-functie om
handenvrij te kunnen bellen.

-          Centrale deurvergrendeling is voorzien.
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-          Een afsluitbare vuldop van de brandstoftank is voorzien. Het slot is ingebouwd in de
vuldop of de vuldop kan worden afgesloten samen met de deurvergrendeling.

-          Stuurwiel is verstelbaar.

-          Voertuig is voorzien van stuurbekrachtiging.

-          12V aansluiting is voorzien in de cabine

Laadruimte

Hoogte (tussen laadvloer en dak):          Ongeveer 1200 mm

Breedte tussen wielkasten:                    Minimum 1180 mm

Lengte achter tussenschot:                    Minimum 1700 mm - maximum 1900mm

De vloer van de laadruimte is voorzien van een bescherming. Deze bescherming is
waterbestendig en biedt voldoende anti-slip eigenschappen.

Op de vloer zijn in de buurt van de vier hoeken telkens verankeringspunten voorzien voor het
bevestigen van de lading.

Tussen de cabine en laadruimte is een volledig tussenshot met ruit.

Deuren laadruimte:

-          Aan de rechterzijde: schuifdeur

-          Achteraan: 2 klapdeuren die kunnen vastgezet worden op 90° en 180° om zo het
overwaaien te beletten.

Ruiten laadruimte:

-          Achteraan: ruiten met ruitenwisser en achteruitontdooiing.

-          Links en rechts ruiten, in de voorste helft van de laadruimte.

De laadruimte is voorzien van een verlichting. Deze verlichting moet doven wanneer het
voertuig gesloten wordt.

Overige

-          Trekhaak met 7-polige stekker

-          ABS

-          Airbag
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-          Reservewiel

-          Koetswerkkleur Wit

Op te nemen als opties in de offerte

-          Roodwitte arcering voor of achter

Garanties

-          algemene garantie: 2 jaar

-          lak: 3 jaar

-          anticorrosie: 8 jaar

BIJLAGE 2: PROMOTIEACTIE VAN EEN CONTRACT VOOR LEVERING EN PLAATSING
VULSTATION VOOR AARDGAS

In dit contract is het volgende voorzien:

-          Levering van 1 vulstation voor aardgas van het type slowfill door de opdrachtnemer

-          Plaatsing van  het  vulstations door de opdrachtnemer

-          Technische info vulstation

·         Levering, plaatsing en indienstname van de volledige installatie  volgens geldende
normen en richtlijnen.

o    CE gecertificeerd.

o    Laadtijd: tussen 4u en 6u laadtijd per voertuig.

o    Staand model.

o    Buitenopstelling.

o    Gasdroger.

o    Stickers met verbodsbepalingen meegeleverd.

o    Digitale foutmelding voorzien op de installatie.

o    Handleiding

o    De vulinstallatie beschikt over de nodige veiligheden in geval van verstoring van de
veiligheid.
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o    Geen buffervat.

o    Geen luifel.

·         Aansluiting op het lagedruknet van de klant en op het interne laagspanningsnet

·         2e vulslang (optioneel).

·         Aanrijbeveiliging.

·         Betonnen sokkel en chemische verankering van de vulinstallatie op de betonnen sokkel.

·         Garantie van de installatie: 2 jaar na levering.

-          Aansluiting van  het vulstation op de binneninstallatie door de opdrachtnemer

-          Keuring van de installatie: de opdrachtnemer voorziet in de eerste keuring
die noodzakelijk is voor het in dienst nemen van de installatie. Het Lokaal Bestuur is
verantwoordelijk voor alle verdere vereiste keuringen.

Het Lokaal bestuur dient het volgende te voorzien voor wat de plaatsing van een vulstation voor
aardgas betreft:

-         het Lokaal bestuur voorziet ter hoogte van het vulstation de aanwezigheid van het lage
druk aardgasnet met afsluitkraan en stop (diameter van de interne aardgasleiding is door het
Lokaal Bestuur te bepalen in functie van de afstand van de huidige aardgasleiding tot aan het
toekomstige vulstation, dit met een minimum uitgangsdruk ter hoogte van de afsluitkraan  van
18mbar).

·         Het Lokaal bestuur voorziet ter hoogte van het vulstation een apart afgezekerde
elektrische leiding met  stopcontact 230V of 400V voor het vulstation (volgens de technische
kenmerken van het vulstation).

·         Het Lokaal bestuur voorziet voldoende plaats in de buitenomgeving voor de plaatsing van
een vulstation en ook een parkeervak voor een aardgasvoertuig.

·         Het Lokaal bestuur voorziet de toegankelijkheid van het terrein met een vrachtwagen
voor de levering en plaatsing van het vulstation.

Indien voor de plaatsing van  het vulstations extra meters laagspanningsnet, gasleiding, ...
nodig zijn, dan dient dit apart aangevraagd te worden aan Eandis cvba die hiervoor een aparte
offerte, buiten deze overeenkomst, zal opmaken

Onderhoud van  het vulstation is ten laste van het lokaal bestuur:

-          Opleiding door de opdrachtnemer aan het Lokaal Bestuur, met name toelichting van de
werking van de vulinstallatie.
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-          Garantie vulstation: 24 maanden na levering of  4.000 uren   na levering

Na de voorlopige oplevering wordt het Lokaal Bestuur exploitant van het  vulstation  en staat zij
dus in voor alle verplichtingen hieraan verbonden, waaronder, maar niet limitatief beperkt tot de
hieronder vermelde milieu- en veiligheidsaspecten, keuringen, onderhoud.

MILIEUASPECTEN

De vulstations voor aardgas vallen onder de rubriek "Aardgas-aflevereenheden ("home

compressors") voor motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m3/uur" van de
indelingslijst uit Vlarem I. Zij worden ingedeeld bij de inrichtingen van klasse 3.

Voor de exploitatie of verandering van dergelijke inrichtingen is geen milieuvergunning, maar
enkel een melding vereist aan de gemeente (Art. 2 Vlarem I). Deze verplichting tot melding
komt toe aan het Lokaal Bestuur.                                    

Verder zijn deze vulstations onderworpen aan de bepalingen van afdeling 5.16.7 van Vlarem
II met daarin de verplichtingen welke dienen te worden nageleefd door de installateur en/of
exploitant van de vulstations. In deze overeenkomst dienen deze verplichtingen te worden
nageleefd door het Lokaal Bestuur.

VEILIGHEID

-          ATEX-reglementering:

De vulstations voor aardgas vallen onder de ATEX-regelgeving, in het bijzonder de bepalingen
van Titel III - Hfdst IV - Afd.10 van de Codex Welzijn op het Werk (KB 26/03/2003 betreffende
het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen), alsook
van de bepalingen van art. 105 en volgende van het Algemeen Reglement op de Elektrische
Installaties (AREI) met betrekking tot de bescherming tegen explosiegevaar.

... "

Onder gevaarlijke stoffen wordt verstaan: alle chemische en biologische stoffen of organismen
die een schadelijke uitwerking zouden kunnen hebben of waarvan gesteld is dat ze schadelijk
zijn voor de gezondheid van de mens, voor het verblijf op het Werkterrein of voor het milieu.

15 Stedelijk Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.
Vaststellen opdrachten bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en
administratief personeel - schooljaar 2013-2014.
Dossier: 14-350525

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
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Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Op basis van het aantal financierbare leerlingen per 1 februari 2013 werden door het
Departement Onderwijs bij brieven van 11 juni 2013 voor het huidig schooljaar volgende uren-
pakketten toegekend voor de beide Kortrijkse instellingen voor deeltijds kunstonderwijs :
* gesubsidieerde uren-leerkracht :
      - voor het Conservatorium : 850 wekelijkse uren + 1 1/2 uur overdracht vorig schooljaar =
851 1/2 uren-leerkracht. Dit uren-pakket wordt voor 850 1/2 uren aangewend : 842 1/2 uren
leerkracht belast met een lesopdracht; 8 uren zijn toegekend aan de pedagogische coördinatie.
1 wekelijkse lesuur wordt overgeheveld naar het volgend schooljaar.
      - voor de Academie : 359 wekelijkse uren. Dit urenpakket wordt voor 353 uren aangewend :
342 uren leerkracht belast met een lesopdracht, 11 uren pedagogische coördinatie; 6 wekelijkse
lesuren worden overgeheveld naar het volgend schooljaar.
* uren voor tijdelijke projecten :
              - voor de Academie : 16 uren-leerkracht, die als volgt worden besteed: 4 uren-
leerkracht in het tijdelijk project "aangepaste beeldende vorming" en 12 uren-leerkracht in het
tijdelijk project "beeldverhaal".
* uren voor de ICT-coördinatie : 14 uren, 5 uren voor het Conservatorium en 9 uur voor de
Academie.
* uren administratief en hulpopvoedend personeel :
         - voor het Conservatorium : 32 uren in het ambt van studiemeester-opvoeder en 26 uren
in het ambt van opsteller
         - voor de Academie : 53 uren in het ambt van opsteller. 
         Dit uren-pakket wordt volledig aangewend.
* uren voor het ambt van directeur : voor beide instellingen 20 uren-directeur, die volledig
worden aangewend.  
Voo het ambt van mentor worden wegens de besparingsmaatregelen door het Departement
Onderwijs geen gesubsidieerde uren meer voorzien.
  
Deze toegekende uren-pakketten werden voorgelegd en toegelicht op de algemene
personeelsvergaderingen van 29 augustus 2013 (Academie) en 11 oktober
2013(Conservatorium).
De individuele vaststelling van de ambtsbevoegdheid van elk personeelslid afzonderlijk werd in
overleg met betrokkene vastgelegd, rekening houdend met de toegekende basisuren voor alle
personeelscategoriën, het aantal leerlingen voor de ingerichte cursussen, en de bepalingen van
de organisatiebesluiten Deeltijds Kunstonderwijs.
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In geen van beide instellingen diende een personeelslid terbeschikking gesteld wegens
ontstentenis van betrekking. 
De administratieve weerslag van de vaststelling van deze ambtsbevoegdheden vertaalt zich in
de documenten zoals voorgeschreven door het departement onderwijs, die hierbij als formele
bijlage aan deze beslissing zijn opgenomen.
Overeenkomstig de Wet van 19 december 1974 werd deze vaststelling van de
ambtsbevoegdheden schooljaar 2012-2013 ook voorgelegd aan het Afzonderlijk Bijzonder
Onderhandelingscomité voor het gemeentelijk onderwijs van de Stad Kortrijk en behandeld in
zitting van 9 januari 2014.
Wij verwijzen hiebij naar :
- het Decreet van 27 maart 1991, zoals gewijzigd,  betreffende de Rechtspositie van sommige
personeelsleden van het officieel gesubsidieerd onderwijs.
- de Besluiten van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het
Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten.
- het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de
betrekkingen, de terbeschikkingstelling, de reaffectatie en de wederterwerkstelling.
- de Wet van 19 december 1974, zoals gewijzigd, tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakbonden van haar personeel.
Overeenkomstig artikel 42 van het Gemeentedecreet komt het de gemeenteraad toe deze
ambtsbevoegdheden schooljaar 2013-2014 van de personeelsleden gehecht aan de Kortrijkse
instellingen voor Deeltijds Kunstonderwijs vast te stellen.

Bijlage Type
Conservatorium brief departement 11.06.13 -
Toekennen urenpakketten

Formele bijlage

Conservatorium. Document besteding
lesurenpakket d.d. 8 december 2013

Formele bijlage

Conservatorium. Document opgave
uren administratief, hulopvoedend en
bestuurspersoneel d.d. 8 december 2013.

Formele bijlage

Conservatorium. Document opgave uren ICT
coordinatie d.d. 8 december 2013.

Formele bijlage

Academie. Brief departement 11 juni 2013
toekennen urenpakketten 2013-2014

Formele bijlage

Academie. Document opgave besteding
lesurenpakket d.d. 21.10.2013

Formele bijlage

Academie. Document opgave urenpakket
d.d. 19.10.2013 tijdelijk project aangepaste
beeldende vorming.

Formele bijlage

Academie. Document d.d. 19.10.2013
urenpakket tijdelijk project "beeldverhaal".

Formele bijlage

Academie. document d.d. 12.09.2013 opgave
uren ICT coordinatie.

Formele bijlage
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Academie. document d.d. 21.10.2013 opgave
uren administratief, hulpopvoedend en
bestuurspersoneel.

Formele bijlage

Verslag vergadering ABOC 9.1.2014 -
Vaststellen amntsbevoegdheden

Formele bijlage

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

de opdrachten van het bestuurs-, onderwijzend, hulpopvoedend en administratief personeel,
het personeel belast met de pedagogische en de ict-coördinatie - schooljaar 2013-2014 van de
personeelsleden verbonden aan het Stedelijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten (gesubsidieerd personeel) vast te stellen zoals op volgende documenten ten
behoeve van het Departement Onderwijs, die als formele bijlagen "ne varietur" gehecht blijven
aan huidige notule :
voor de Academie:
- het document besteding lesurenpakket d.d. 21 oktober 2013.
- het document opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en
bestuurspersoneel d.d. 21 oktober 2013.
- het document opgave van de uren voor tijdelijk project "aangepaste beeldende vorming" d.d.
19 oktober 2013.
- het document opgave van de uren voor tijdelijk project "beeldverhaal" d.d. 19 oktober 2013.
- het document opgave van de uren ICT-coördinatie d.d. 12 september 2013.

voor het Conservatorium :
- het document besteding lesurenpakket d.d. 8 december 2013.
- het document opgave van de uren voor het administratief, hulpopvoedend en
bestuurspersoneel d.d. 8 december 2013.
- het document opgave van de uren voor ICT-coördinatie d.d. 8 december 2013.

16 Verdere ontwikkeling en onderhoud website - afsprakennota DRK 2014-2016.
Goedkeuren. Dossier: 13-349362

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, J. de Béthune, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve,
B. Caron, S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
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Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gebruik van de website in Kortrijk en het DRK-contract

Naast Kortrijk.be zijn er voor Kortrijk nog veel andere website en domeinnamen in gebruik.
Het overgrote deel van die websites maakt gebruik van het platform dat uitgebouwd is in de
samenwerking Digitale Regio Kortrijk (DRK).

De website kortrijk.be bevat tal van onderdelen en is via verschillende domeinnamen of
specifieke linken bereikbaar:

- Kortrijk.be
- ocmwkortrijk.be
- Broelmuseum.be
- jctransit: jctranzit.be            
- sociaal huis:    kortrijk.be/sociaalhuis
- Kortrijk  Spreekt : 7 onderdelen met aparte domeinnaam: kortrijkspreekt.be,...         
- Kortrijk 1302: kortrijk1302.be
- kortrijkzaait     
- open data: kortrijk.be/opendata        
- paasfoor: kortrijk.be/paasfoor          
- Sinksen.be
- Vlasmuseum.be 
- winterinkortrijk.be
- ZomerinKortrijk.be
- lokalenwegwijzer.kortrijk.be
- kortrijk.be/stoparmoede

 Naast de hoofdsite van Kortrijk zijn er nog volgende aparte sites die ook gebruik maken van het
content managementsysteem van het DRK-platform:

- Gebiedsites bestaan nu nog apart maar worden geoptimaliseerd onder één systeem
met behoud van eigen domeinnaam:

- Aalbeke.be
- Bissegem.be
- Heule.be
- Kortrijk-zuid.be
- Marke.be
- buda-eiland.be
- geheugenvankortrijk.be
- geheugenvankortrijk.be/woelige-stad
- Kortrijk Bezet 14-18         
- toerismekortrijk.be
- parko.be
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Het aantal bezoeken van de hoofdsite Kortrijk gaat nog jaar na jaar in stijgende lijn. In 2011 was
dit 18% meer dan in 2010. In 2011 waren er gemiddeld net geen 20.000 bezoekers per week
op de website en in totaal telde de website 1,35 miljoen bezoeken in 2011. In 2013 is het aantal
bezoeken al gestegen met 38% per week ten opzichte van 2011 en telde de site in 2013 1,85
miljoen bezoeken. 

Historiek van samenwerking met Leiedal in het DRK contract
De stad Kortrijk heeft in het verleden steeds nauw samengewerkt met de intercommunale
Leiedal voor de ontwikkeling van de website. In het kader van de Digitale Regio Kortrijk (DRK)
werkt Leiedal met alle aangesloten gemeenten samen. Ondertussen ligt het zesde contract voor
samenwerking voor. En voor dit contract dat voorligt neemt ook Wervik voor het eerst deel. Heel
wat kosten voor ontwikkeling, hosting, onderhoud kunnen dan onder alle aangesloten leden
gedeeld worden. De deelnemers aan DRK-werkgroep en e-governmentstuurgroep bepalen
de richting van de ontwikkeling. Deze aanpak is globaal gezien kostenbesparend wegens
schaalvoordeel. Ondertussen is ook de volledige werking en financiering van bedrijvengids
ondergebracht in het DRK-contract.

Het voorbije contract liep over de periode 2012-2013. Dit was een kortere periode dan
gebruikelijk is omdat enerzijds toch continuïteit nodig is maar anderzijds geen voorafname ten
opzichte van de nieuwe beleidsperiode wenselijk was. De speerpunten van het contract waren:
de migratie naar drupal 7, verdere integratie met bedrijvengids, uitbouw van basisplatform
voor dienstverlening (Mijngemeente). De jaarlijkse kostprijs voor de stad Kortrijk bedroeg toen
33.541 € per jaar.

De intercommunale Leiedal ontwikkelt de website niet volledig zelf maar doet ook op haar
beurt beroep op externe technische partners voor programmering, hosting,... 

De ambities vooropgesteld in het voorbije DRK-contract zijn niet allemaal gerealiseerd: de
migratie naar Drupal 7 was een intensieve fase en wordt begin januari 2014 voor Kortrijk
afgerond. De verdere uitbouw als volwaardig platform voor dienstverlening is nog niet
gerealiseerd. Dit is enerzijds te verklaren door de moeizame maar noodzakelijke uitwerking
van koppelingen met back-office systemen. Deze systemen verschillen per gemeente en een
gemeenschappelijke basis vinden onder alle partners is niet evident.

Samenwerkingsovereenkomst Digitale Regio Kortrijk 2014-2016

De afsprakennota omvat volgende belangrijke accenten en deelaspecten:

- optimalisatie van structuur en navigatie voor mobiel gebruik,
- aangepaste hosting omgeving (langdurige uitval van 27 november toont noodzaak

aan),
- onderhoud van het bestaande cms systeem drupal 7,
- unieke authenticatie: gebruik van één login bij communicatie toepassingen lokale

overheid - burger/bedrijf. Hierbij zal onderzoek gebeuren naar systemen van Fedict,
uiTID, mogelijkheden van het OSLO-project,

- verder beheer en uitbouw van de bedrijvengids: koppeling met back-office systemen,
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- integratie Vlaamse productencatalogus,
- support en helpdesk voor webmasters

Specifieke uitwerking van projectwebsites bv. lay-out, specifieke toepassingen maken geen deel
uit van de basisovereenkomst maar zullen als aparte afsprakennota met Leiedal opgemaakt
worden en aan het College van Burgemeester en Schepenen ter goedkeuring voorgelegd
worden. Heel wat aanpassingen kunnen nu ook al door het Team Communicatie zelfstandig
opgezet worden zonder tussenkomst van Leiedal: bv www.kortrijk.be/stoparmoede of
www.kortrijk.be/opendata.

Het voorgestelde contract door Leiedal is een middelenverbintenis: met de beschikbare
middelen wil Leiedal zo goed als mogelijk de ambities uit de afsprakennota realiseren. De stad
Kortrijk zal een gedetailleerde planning van het DRK-project opvragen. Tijdens de periode is er
regelmatig (maandelijks of tweemaandelijks) overleg met de webmasters van de gemeenten
die deel uitmaken van deze samenwerking in de DRK-werkgroep. Per kwartaal is er ook een
rapportering van de boekhouding van het project: inkomsten/uitgaven.

Doordat extra sites ook aanleiding geven tot extra kosten zullen we het aantal beperken en
groeperen tot 5 met al dan niet verschillende secties. Deze sites zijn: kortrijk.be, toerisme.be,
geheugenvankortrijk.be, kortrijkbezet.Be, buurtsites.

De duurtijd van de afsprakennota is 3 jaar: vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

Ontwikkeling toekomstige sites 

We stellen voor om bij de ontwikkeling van toekomstige websites, projectsites of
promotiecampagnes de komende 3 jaar in eerste instantie gebruik te maken van het DRK-
platform. Er is ondertussen al heel wat ervaring in de organisatie bij webmaster, graficus
en ruime groep redacteuren. Het Team Communicatie en het team Projecten van de directie
Bedrijfsvoering staat in de voor de begeleiding van de ontwikkeling of uitbreiding van nieuwe
sites.

Specifieke kosten bv. omwille van sterk afwijkende lay-out of specifieke projectsites zijn niet
opgenomen in de basiskostprijs zoals verder omschreven. Deze eventuele extra kosten zullen
deel uit maken van de later voor te leggen specifieke projecten.

Kostprijs
De totale kostprijs van de ontwikkeling en beheer van de websites voor alle gemeenten
die deelnemen aan DRK 2014-2016 wordt verdeeld via een sleutel op basis van het aantal
inwoners van de gemeente. Deze verdeling van de kostprijs was ook al bij de huidige en
vorige website zo. Het aandeel van Kortrijk in de kostprijs bedraagt op die manier  zo'n 16,5
%. Dit is jaarlijks € 32.459 voor de stad Kortrijk. Daar zijn 4 sites ingebrepen. Per extra site
bedraagt de kostprijs 475 €/jaar. Momenteel heeft Kortrijk nog 9 extra sites maar deze zullen
afgebouwd worden naar 5 omdat een aantal projectsites stoppen (bv. Leylab, CKO de koepel)
of gegroepeerd worden in één (gebiedssites). Dit betekent dat de basiskostprijs voor dit contract
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dan neerkomt op €32.934 en dit is lager dan het vorige contract. Hier zijn twee verklaringen
voor: beperking van de ambities en extra gemeente Wervik bij de financiering.

Ongeveer één derde van dit jaarlijkse onderhoudsbedrag omvat investeringen: € 11.000
(programmatie, uitwerking koppeling) en twee derde omvat onderhoudskosten ca 22.000
(ondersteuning, hosting).

Kosten voor aanzienlijke ingrepen voor koppeling met back-office of ingrijpende lay-out
veranderingen maken geen deel uit van de basiskostprijs en zullen deel uitmaken van aparte
afsprakennota's.

Exclusiviteiten

De berekening van de kostprijs en het gehele DRK-contract gaat er wel van uit dat de stad
Kortrijk gebruik maakt van de exclusieve dienstverlening van Leiedal voor dit specifieke
onderdeel. Dit zal echter als een apart dossier ter goedkeuring voorgelegd worden.

Andere 'Kortrijkse'-partners 

De website van het OCMW Kortrijk gebruikt ook het contentmanagementsysteem van de
kortrijk-website. Dit betekent dat het volledige onderhoud en beheer ook omvat is in de
voorgelegde kostprijs. Het aandeel van het OCMW in de kostprijs kan geraamd worden op
ongeveer 10 % of 3245 € per jaar. Het al dan niet effectief doorrekenen van deze kostprijs aan
het OCMW zal later bekeken worden in functie van de verdere samenwerking tussen de stad
Kortrijk en het OCMW op vlak van ondersteunende diensten.

De website van Parko heeft een aantal heel specifieke eigenschappen en wensen zoals
integratie back-office, kaarttoepassing. Hiervoor maakte Leiedal een aparte overeenkomst op.
De stad Kortrijk zal alle kosten uit deze afsprakennota rechtstreeks doorrekenen aan Parko.

De organisaties Fluvia en Resoc maken ook gebruik van het DRK-platform voor hun website.
Deze wijken af van een standaard website omdat ze een specifiek doel hebben dat afwijkt van
een gemeentelijke organisatie. Omwille van de werking van de exclusiviteiten is het echter aan
een deelnemende gemeente van die organisaties om deze afsprakennota goed te keuren. De
stad Kortrijk maakt ook deel uit van de organisaties Fluvia en Resoc. Leiedal vraagt aan de
stad Kortrijk om als centrumstad in deze organisaties in te staan voor goedkeuring van de
afsprakennota. Dit brengt geen bijkomende kosten met zich mee voor de stad Kortrijk. De
stad Kortrijk zal deze afsprakennota's slechts goedkeuren op vraag van de respectievelijke
organisaties en alle kosten die voortvloeien uit de afsprakennota's rechtstreeks doorrekenen
aan deze organisaties.

Juridische context
De gemeenteraad bepaalde in zitting van 12 november 2007 de diensten waarvoor exclusief
beroep gedaan zal worden op Leiedal. Tot deze diensten behoort ook Lokaal e-government en
meer bepaald Digitale Regio Kortrijk. In het kader van deze bepaling kan Leiedal de verdere
ontwikkeling van de website en deze afsprakennota DRK 2014-2016 uitvoeren.
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In het kader van artikel 42 van het gemeentedecreet is het aan de gemeenteraad om de
voorwaarden voor deze ontwikkeling goed te keuren.

Budget:
0119-02 / 6142300 : 16.000 (bedrag per jaar voor jaren 2014 tot en met 2016) (vroegere
104/123-13), 0500-00 / 6142300 : 5.873 € (bedrag per jaar voor jaren 2014 tot en met 2016)
(vroegere 500/123-13), 11.071 € bij 2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen
((bedrag per jaar voor jaren 2014 tot en met 2016) (vroegere 104/742-53) 2014/GBB-
CBS/0119-02/2410000/IE-2 2014/GBB-CBS/0119-02/6142300/IE-GEEN 2014/GBB-
CBS/0500-00/6142300/IE-GEEN (indexering afhankelijk van verdere afspraken met Leiedal) de
kosten voor afsprakennota's Parko, Fluvia, Resoc zijn hier nog niet bij inbegrepen maar dienen
doorgerekend te worden.

Advies van Type
Communicatie en recht Gunstig
Bijlage Type
afsprakennota Formele bijlage

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen beslist de raad,
met eenparigheid van stemmen

1. Voor de verdere uitbouw en onderhoud van de verschillende websites van de stad Kortrijk
deel te nemen aan het project DRK van de intercommunale Leiedal voor de duur van 3 jaar
tegen een kostprijs van € 32.934  per jaar en met kost per extra site van 475 €/jaar per site
indien er meer dan 4 sites aangemaakt worden.

2. Leiedal te verzoeken om aan de raad van bestuur voor te stellen om de indexering niet toe te
passen in dit contract,

3. Vanuit de stad Kortrijk de afsprakennota's voor de websites van Parko, Resoc, Fluvia en
eventueel andere organisaties waar de stad sterk in betrokken is zoals stedelijke vzw's, AGB
 goed te keuren op uitdrukkelijk verzoek van die respectievelijke organisaties en in de lijn van de
exclusiviteiten in de werking van Leiedal.

 

17 Vraag van raadslid B. Caron omtrent de heraanleg van Heuleplaats.
Dossier: 14-352123

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
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Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- De vraag van raadslid B. Caron omtrent de heraanleg van Heuleplaats, waarvan de tekst luidt
als volgt:

"De heraanleg van Heuleplaats sleept al tientallen jaren aan. De dorpspleinen van de andere
deelgemeenten werden al aangepakt, maar in Heule bleef het wachten. Tot de Budgetgames,
want daar werd beslist om de Heuleplaats heraan te leggen. We hopen dan ook dat de stad
Kortrijk hier eindelijk echt werk van maakt en zo de Heulenaars geeft waar ze recht op hebben:
een dorpsplein waarop geleefd kan worden.

Toegegeven, het zal een moeilijke oefening worden. Er is nog steeds veel doorgaand verkeer
op de Platse (Gullegem-centrum Kortrijk), de Platse wordt voor veel evenementen gebruikt (de
Tinekesfeesten bvb.), er zijn veel handelaars (die parking willen), er zijn cafés met terrassen, en
er zijn heel veel straten georiënteerd op de Platse.

Voor ik tot de vraag kom alvast enkele tips vanuit de Groen-fractie:

- De Platse moet in de eerste plaats een plek zijn om te leven: dat wil zeggen dat er
meer ruimte gecreëerd moet worden voor voetgangers, fietsers, terrassen,... kortom er
moet voldoende plaats zijn om 'te ontmoeten', toch de belangrijkste functie van een plein.
Leefbaarheid en verkeersveiligheid moeten het leidmotief zijn. 

- Het parkeren moet maximaal verdrongen worden van de Platse. Parkeren kan in de straten
rond de Platse, aan het park en op het Lagaeplein. Als er parking komt op de Platse dan moet
het 'shop and go'-parking zijn.

- De oppervlakte 'rijweg' moet verkleinen ten voordele van de oppervlakte voor fietsers,
voetgangers en terrassen. De heraanleg moet zo gedaan worden dat toekomstige
evenementen nog kunnen plaatsvinden.
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- De enige manier om het doorgaand verkeer weg te krijgen is door de Kortrijksestraat 'door te
knippen'.  Dat is natuurlijk een erg ingrijpende maatregel. Zoiets kan alleen als de mobiliteit van
de ruime omgeving meegenomen wordt in de denkoefening. Het zou de Kortrijksestraat een
pak veiliger maken voor fietsers en de Platse zelf een stuk leefbaarder maken. In elk geval, voer
voor discussie.

We hopen dat het stadsbestuur de nodige durf aan de dag zal leggen om tot een leefbaar
dorpsplein te komen. Daarom hadden we graag het volgende  geweten:

- Welke timing is voorzien?

- Hoe zal de inspraak van de verschillende partijen (handelaars, inwoners, verenigingen,
scholen,...) lopen bij de uiteindelijke keuzes?

- Is de stad bereid om de heraanleg van de Heuleplaats aan te grijpen als moment om de
verkeersstromen in en rond de Heuleplaats aan te pakken?

- Welk budget is er voorzien?"

- de tussenkomst van raadslid P. Jolie;

- het antwoord van de schepenen M. Lemaitre en W. Maddens, waarvan het antwoord luidt als
volgt:
Antwoord schepen M. Lemaitre:
"Uit de budgetgames in Heule blijkt dus dat de vraag naar de heraanleg van Heuleplaats zeer
levendig is in Heule. Het geduld van de Heulenaars is inderdaad erg op de proef gesteld.  Al
in 1977 is hen beloofd dat men De Platse ging heraanleggen. Maar als nieuw bestuur voelen
wij ons helemaal niet verantwoordelijk voor dat eeuwige uitstel.  Heuleplaats is momenteel
vooral een verkeersplein en de heraanleg moet er een ontmoetingsplaats van maken en een
belevingsplein naar de wensen van de Heulenaars.
Welke timing ? 
Wel op 3 december 1998 heeft de gemeenteraad aan het studiebureau Technum de opdracht
gegund om een ontwerp op te stellen en dat resulteerde in een voorontwerp dat dan in een
schuif belandde en dat ondertussen niet meer actueel  is .
Nu kunnen we twee dingen doen :
-  ofwel kunnen we een nieuwe opdracht uitschrijven maar dan lopen we het risico, het grote
risico dat we schadevergoeding gaan moeten betalen aan Technum
- ofwel  kunnen we de bestaande opdracht heractiveren.
En dus dat zijn we van plan.
Die geheractiveerde studieopdracht moet leiden tot een mobiliteitsvisie, mijnheer Caron, dus
een verkeersvisie.  Een studie van de verkeersstromen moet ook leiden tot een concept van de
rioleringen, die moeten hernieuwd worden en tot ver buiten  Heuleplatse.
In de verschillende straten die uitkomen op Heuleplatse.
Wij hebben ondertussen ontdekt dat al die rioleringen zeer kaduuk zijn en dat het niet zou
opgaan om de bovengrond her aan te leggen zonder die rioleringen te veranderen, zonder
het risico te lopen dat die zware machines die de bovengrond heraanleggen in die rioleringen
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zouden zakken. Dus we gaan de rioleringen in één moeite mee  vernieuwen. En dat alles
moet dan leiden tot een nieuw voorontwerp. Op basis van dat nieuw voorontwerp  zal dan een
ontwerp worden opgesteld, een aanbestedingsdossier en dan zal een aanbesteding  worden
gehouden. Om maar te zeggen dat de eerste spadesteek niet voor morgen is. Maar we zetten
alles op alles in nauw overleg met de bevolking die wij bij al deze stappen zullen betrekken.

Welk budget is er als je de meerjarenbegroting goed bekijkt ?
Dan zul je daar pro forma 3.000.000 euro zien staan.
Dat is veel te weinig maar de nieuwe financiële planningsprocedure, BBC dus, biedt ons de
flexibiliteit om het project nominatief op te nemen bij de eerstvolgende begroting en dan de
meerjarenplanning daaraan aan te passen.
Het gaat over een dikke 2.000.000 euro waarbij men ook wel rekening moet houden met de
subsidies die we kunnen krijgen van  de Vlaamse Milieumaatschappij voor onze grootscheepse
rioleringswerken. Maar wat dan ook wel betekent dat we gaan moeten wachten tot de VMM
bereid is om deze subsidies vrij te geven. Hoe we verder gaan op het pad van de participatie en
hoe we de consensus zullen nastreven bij de bevolking dat zal collega Maddens uitleggen."

Antwoord schepen W. Maddens:
"Dus in de traditie van de stadscoalitie gaan we inderdaad de inspraak organiseren, dus de
Heulenaren hebben gesproken, de Heulenaren krijgen ook hun zeg in de uitwerking van de
plannen van Heuleplaats. En op welke manier willen we dat doen?
We willen een adviesgroep organiseren. En ik kan meteen verklappen dat die adviesgroep
bijeenkomt op dinsdag 29 april in het O.C.
Maar eerst moeten we die samenstellen en dit zullen we doen in overleg met de gebiedswerker,
Liese Meert, maar ook met de projectcoördinator van Kortrijk Spreekt,  Ruth Vandenberghe,
maar we hebben een aantal klare ideeën daarover.
De adviesgroep willen we samenstellen met volgende stakeholders :
de handelaars: dat kan UNIZO zijn, de horeca van Heuleplaats zelf, het Heuls denkplatform
(dus de vroegere culturele werkgroep), de heemkundige kring, een vertegenwoordiging
uiteraard van de Tinekesfeesten, uiteraard zal ook het O.C. (het beheerscomité van De Vonke)
vertegenwoordigd zijn, de zevenkamer om ook eens te luisteren naar wat de senioren te
zeggen hebben over Heuleplaats.
De creatieve mannen van Griffioen die ooit nog de ideeën geopperd hebben over het dak van
Heule komen ook zeker in aanmerking.  Uiteraard ook de jeugd, ook de schoolgaande jeugd
vertegenwoordigd door hun directies, het buurtcomité van de bewoners van Heuleplaats en
de Zegher van Heulestraat,  Patrick,  en we rekenen er dan ook op dat er misschien nog wat
ongebonden wijzen uit Heule zich aandienen laat ons maar zeggen vrije denkers  zijn daar ook
wel welkom. Wij zullen dit in de komende weken samenstellen met de bedoeling zoals ik al zei
voor een eerste keer samen te komen op 29 april, maar daarnaast willen wij ook regelmatig
terugkoppelen naar alle inwoners.
Uiteraard denk ik dat we het debat ruim moeten voeren, uiteraard wanneer we hieral spreken
van een voorstelontwerp van zowat 15 jaar oud, dan is het niet te vroeg denk ik om dit
even te toetsen aan de nieuwe opvattingen hoe een publieke ruimte er zou kunnen uitzien
 dus inderdaad een open debat over van alles en nog wat, maar laat ons beginnen met de
adviesgroep."
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- de reactie van de raadsleden B. Caron en P. Jolie.

Bijlage Type
20140210gr VRAAG B. Caron omtrent
heraanleg Heuleplaats

Formele bijlage

20140210gr MAIL B. Caron - Vraag omtrent
heraanleg Heuleplaats

Formele bijlage

x

18 Vraag van raadslid B. Caron over handelskernversterking in Kortrijk.
Dossier: 14-352126

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- de vraag van raadslid B. Caron over handelskernversterking in Kortrijk, waarvan de tekst luidt
als volgt:

"De Vlaamse overheid wil de handelskernen van steden en gemeenten versterken. Dat is een
actie van minister-president Kris Peeters, bevoegd voor economie.
Ik denk dat Kortrijk daar niet tegen kan zijn, integendeel.

Vorige week werden de subsidies voor handelskernversterking bekend gemaakt. Er zijn
subsidies aan niet minder dan 75 gemeenten toegekend. Dit kadert in de Winkelnota 2.0 van de
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Vlaamse regering. De minister-president lanceerde vorig jaar drie oproepen voor het indienen
van gemeentelijke detailhandelsprojecten.
In totaal draagt Vlaanderen 4,9 miljoen euro bij tot de gemeentelijke inspanningen voor de
versterking van hun handelskernen. Het is een substantiële bijdrage aan het gemeentelijke
handelskernversterkende beleid. De oproepen zijn breed bekend gemaakt via haar regionale
overlegtafels economie.

Voor de oproep 'Kernversterkende maatregelen' zitten daar o.a. Brugge, Harelbeke, Izegem,
Wevelgem en nog vele andere West-Vlaamse steden en gemeenten tussen. Wevelgem krijgt
62.000 euro voor het lanceren van een cadeaubon en een studie over de omschakeling van
de site van het zwembad voor handel. Izegem krijgt 68.000 euro voor het aanwerven van een
centrummanager en de uitbouw van een Huis van de Economie.
Er zijn ook middelen voor 'Renovatie Handelspanden' in vele gemeenten, gaande van 33.000
tot 300.000 euro. Dat voorziet in subsidies voor de renovatie van handelspanden.

Vreemd genoeg staat Kortrijk in geen enkele lijst.
Ik heb toch begrepen dat Kortrijk de handelskern wil versterken, de winkelleegstand wil
bestrijden, internationaal cliënteel wil aantrekken enz...  en daar zelfs het zondagswinkelen voor
wil uitbreiden.
Daarom is het toch bizar dat de stad niet zichtbaar is in de lijst.

Daarom deze vragen:

Heeft Kortrijk aanvragen ingediend voor deze subsidies?
Zo ja, waar hadden die betrekking op? Waarom zijn ze afgewezen?
Indien niet, waarom heeft Kortrijk geen aanvraag ingediend en deze kans laten liggen?
Wordt op een andere manier geld gezocht bij de Vlaamse overheid? Hoe?
Welke inspanningen zal de stad leveren om de winkelleegstand te bestrijden?"

- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:

"Hartelijk dank voor uw vraag. Ik ben aangenaam verrast, en verheugd dat ook Groen zich
bekommert over de commerciële dynamiek en leefbaarheid van de stad, vanzelfsprekend érg
belangrijke materie.

Want zoals u ongetwijfeld weet - ik verwijs naar het Plan Nieuw Kortrijk dat u allen kent - wil
dit bestuur van Kortrijk opnieuw een bruisende en dynamische woon- en winkelstad maken
en draagt zij ondernemen in het algemeen in het centrum en haar deelgemeenten hoog in
het vaandel. Handelskernversterking in concreto is daarenboven een van mijn persoonlijke
topprioriteiten. Ik ben blij hiervoor steun te mogen ontwaren bij Groen.

Niet enkel op papier willen en zullen wij de stad revitaliseren, we zijn effectief reeds op goede
weg: de feiten en resultaten spreken nu reeds voor zich. Er is niet enkel de subjectieve
bekrachtiging - op straat hoor ik immers regelmatig dat "Kortrijk opnieuw leeft", en krijgen we
hiervoor dankbetuigingen - ook wanneer we objectief evalueren, moeten we constateren dat
dit bestuur na nauwelijks 1 jaar, nu reeds de eerste vruchten van de vernieuwende aanpak
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kan plukken. Getuige hiervan de massale opkomst tijdens de voorbije eindejaarsperiode en
soldenweekends en de opmerkelijk positieve cijfers van de passantentelling, tot 25% meer
bezoekers in de binnenstad dan dezelfde periode vorig jaar, met pieken tot +50%.

Subsidiëring is in deze belangrijk. Laten we echter niet vergeten dat subsidies via belastinggeld
van een hogere overheid, ook ons belastinggeld is, en we daarom niet minder omzichtig ermee
moeten omspringen - doch dit geheel ter zijde.

Het programma "Handelskernversterking" dat werd aangekondigd in de nota "Winkelen
in Vlaanderen 2.0" van Vlaams Minister-president Kris Peeters, omvat niet één maar drie
oproepen:

1.     Oproep "Kernversterkende maatregelen", waarop de vraag van Bart Caron alludeert. De
oproep 'Kernversterkende maatregelen' is breed opgezet en wil alle steden en gemeenten
aanzetten tot het ondernemen van actie rond kernversterking. De subsidie bedraagt 30% van
de aanvaarde subsidiabele projectkosten met een maximaal subsidiebedrag van €70.000 per
stad of gemeente.

2.     Oproep "Renovatie handelspanden". Doelstelling van deze oproep: steden en gemeenten
ondersteunen bij het opwaarderen van hun kernwinkelgebied via aantrekkelijke handelspanden.
De subsidie bedraagt 30% geplafonneerd tot €500.000 voor centrumsteden. Voor elk
handelspand kan maximum €10.000 subsidie (Vlaanderen + gemeente) ontvangen worden.

3.     Oproep "Aankoop handelspanden". Met deze oproep wil de Vlaamse Regering de steden
en gemeenten stimuleren tot het voeren van een actief beleid op het gebied van commercieel
vastgoed. De subsidie bedraagt 30% geplafonneerd tot €500.000 voor centrumsteden.

Hier en nu ingaan op alle details zou ons te ver leiden, maar toch wil ik de volgende zaken even
onderstrepen om het verdere verloop van mijn antwoord te ondersteunen:

1.     De additionaliteit is een conditio sine qua non. Enkel projecten die additioneel zijn ten
opzichte van het huidige beleid en die passen binnen de bestaande detailhandelsvisie van de
stad komen in aanmerking;

2.     De aanvraag voor kernversterkende maatregelen en renovatie van handelspanden konden
ingediend worden tot 15 september 2013;

3.     Voor de aanvraag "Aankoop handelspanden" is geen einddatum vooropgesteld. De
periode voor het indienen van projecten blijft lopen tot wanneer het totale bedrag van €4,5
miljoen is toegewezen aan projecten.

Verder kunnen de oproepen "Renovatie handelspanden" en "Aankoop handelspanden" niet
gecombineerd worden. Dit wil zeggen dat een stad of gemeente maar binnen één van deze
twee oproepen een projectvoorstel kan indienen.

Voor het project "Renovatie handelspanden" diende de stad 70% subsidie bij te dragen.
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Op dat moment liep echter de subsidie omtrent gevelrenovatie vanuit Europa (EFRO-Project
805) net af. 32 handelszaken uit Kortrijk hadden hiervoor ingetekend. Dit subsidiereglement
was in vergelijking met dit van Vlaanderen veel interessanter omdat de stad slechts maximaal
30% van de subsidie diende bij te passen. We kwamen met andere woorden net uit een
periode waarbij de handelaars de mogelijkheid hadden gehad om in te tekenen op het project
"gevelrenovatie" met veel betere financiële condities voor de stad. Bij wijze van voorbeeld:
in het EFRO project waarbij 10 handelaars een dossier hadden ingediend voor €10.000,
kostte dit aan de stad €30.000. Dezelfde dossiers in het systeem van Vlaanderen zou de stad
€70.000 hebben gekost. Financiële overwegingen liggen dus voor een stuk aan de basis om
niet in te tekenen voor dit project. We meenden ook dat omwille van het Europese project -
dat werd trouwens ook vastgesteld aan de hand van de interesse van handelaars - degenen
die plannen hadden om hun pand of gevel te renoveren, dit in het EFRO-project al hadden
ingediend. [Uiteindelijk werden in het kader van het gevelrenovatieproject maar liefst 32
dossiers uitgevoerd.]

Om diezelfde reden zijn wij niet ingegaan op de call voor "Kernversterkende maatregelen". Om
een subsidie binnen te halen van pakweg €70.000 diende de stad projecten in te dienen voor
een bedrag van maar liefst €210.000.

We moeten nu eenmaal gerichte keuzes maken, rekening houdend met de kosten en baten,
en vooral - rekening houdend met onze budgettaire begrenzingen. Vandaar dat wij de piste van
"Aankopen handelspanden" bewandelden waarbij eerst de WES/MOP-studie moest klaar zijn.

Concreet nu: de stad zal normaliter in samenspraak met het SOK een project indienen,
kaderend in de voorgenoemde studie omtrent de detailhandelsvisie van de Stad Kortrijk. De
opdracht van WES/MOP is immers afgelopen. Naast het studievoorwerp over de verbinding
historisch Kortrijk - commercieel Kortrijk met focus op het Overbekeplein , is er bovendien een
uitbreiding genaamd "detailhandelsvisie" opgemaakt, die perfect als basis kan dienen voor het
aanvragen van subsidies bij het Agentschap Ondernemen.

Kortom, hoewel we ook de piste van samenwerking met projectontwikkelaars overwegen wat

het Overbekeplein betreft, zijn wij klaar voor de 3de oproep. We laten met andere woorden dus
zeker niet zomaar subsidiëringskansen liggen.

Sta me niettemin toe nog even te accentueren waar wij nu en in de toekomst verder op blijven
inzetten - losstaand van deze of gene subsidiëring.

Zoals u weet gaat kernversterking heel breed en behelst dit diverse beleidsdomeinen. Wat
handelskernversterking betreft, treed ik niet enkel als actor op maar ook en niet in het minst als
vragende partij - stakeholder - en werk ik nauw samen met diverse interne en externe partners
[SOK, BID, OCW, Parko, opleidingscentra, enz.], en vanzelfsprekend in de eerste plaats met
mijn collega-schepenen. Elk relevant dossier onderwerp ik op het college aan een impliciete
"economietoets" en ik vraag mijn collega's om hetzelfde te doen. Kernversterking gaat immers
over stedenbouw, wonen, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en netheid, city marketing, en veel
meer. Ook het evenementiële luik en beleving in de stad in het algemeen zijn erg belangrijk.
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Kernversterking valt dus heus niet te reduceren tot bv. leegstandsbestrijding, hoewel leegstand
an sich een kritieke prestatie-indicator is.

Mijn amibitieplan "EiK" (Economie in Kortrijk) formuleert een middellange termijnvisie voor de
detailhandel en de horeca, gestoeld op 5 pijlers:

1.     Bestendigen en versterken van het winkelaanbod en (proactieve) aanpak van de
leegstand;

2.     Optimale binnenstedelijke beleving door veelvuldige synergiën;

3.     Excellente bereikbaarheid;

4.     Garantie op veiligheid;

5.     Transparante communicatie en profilering van Kortrijk als handel- en horecastad bij uitstek

Dit plan omvat maar liefst een 60-tal acties (projecten), waarvan er een aantal reeds werden
opgestart, en die u ongetwijfeld niet ontgaan zijn:

De verstrengde leegstandsreglementering in combinatie met Kortrijk Zaait dat vorige week
werd toegelicht aan de eigenaars van panden en dat ook door de immobiliënsector met groot
enthousiasme werd onthaald. De talrijke evenementen waarop de stad inzet met FIK en diverse
partners, ik hoef ze niet op te sommen. De nakende koopzondagen die de stad nieuw leven
zullen inblazen. En vergeet ook niet dat wij nog steeds in premies voorzien: de starterspremie,
de leegstandspremie en de toegankelijkheidspremie.

Tot slot geef ik nog graag even mij dat wij in de schoot van de provincie en de POM - collega
de Bethune zal dit gaarne beamen - ook een "schepenoverleg economie" opgestart hebben,
dat zich op kernversterkende problematieken van de West-Vlaamse centrumsteden toelegt, en
onder meer leegstand agendeert, het delen van kennis en het ontwikkelen van samenwerking
hieromtrent - bv. een gestandaardiseerde telling. Morgen staan mobiliteit in de binnenstad en
nachtwinkels op de agenda, u merkt het we staan niet stil."

- de tussenkomsten van de raadsleden H. Vanhoenacker, P. Jolie en B. Caron;
- het antwoord van schepen R. Scherpereel.
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19 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de schrijnende toestand van de
sociale huisvesting in Kortrijk".
Dossier: 14-352129

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, S. De Clerck,
F. Verhenne, A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron,
S. You-Ala, I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche,
H. Vanhoenacker, A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen,
K. Detavernier, S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- de vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de schrijnende toestand van de sociale
huisvesting in Kortrijk", waarvan de tekst luidt als volgt:

"Onze fractie vernam al geruime tijd systematisch klachten over de staat waarin bepaalde
sociale woningen in Kortrijk verkeren. Dit heeft ons, samen met ons seniorenforum, ertoe
aangezet in de zogenaamde 'bomenwijk' (Acacialaan, Beukenlaan, Berkenlaan, Dennenlaan,
Olmenlaan, gedeelte Dr.Snellaertstraat, gedeelte Goedendaglaan en enkele huizen in de
Vredelaan), vlakbij de Drie Hofsteden, huis-aan-huisbezoeken af te leggen. De resultaten van
deze bezoeken zijn zonder meer schrijnend: bewoners leven er in onaangepaste, soms zelfs
gevaarlijke en mensonwaardige omstandigheden.

De sociale woningen in de 'bomenwijk', die eigendom zijn van de sociale
huisvestingsmaatschappij 'De Goedkope Woning' zijn ongeveer 60 jaar oud. Spijtig genoeg
heeft de Goedkope Woning blijkbaar te weinig rekening gehouden met de veroudering van haar
woonpatrimonium, waardoor veel woningen zich in een erbarmelijke staat bevinden.
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Naar aanleiding van onze persconferentie op 16 december ontkende directeur Ilse Piers de
ernst van de situatie en deed de klachten af als 'uitzonderlijke' en 'alleenstaande' gevallen.
Onze bezoeken, die op 3 februari werden afgerond, bewezen helaas het tegenovergestelde.
De problemen zijn er structureel, de toestand is er ronduit zorgwekkend en duurzame ingrepen
dringen zich op.

Bovendien is er het aanhoudend probleem van leegstand. Vele woningen in de wijk staan leeg,
vaak al jarenlang, terwijl de lijsten voor een sociale woning naar schatting 3.500 wachtenden
tellen.

Enkele weken geleden, tijdens de nieuwjaarsreceptie van zijn partij, leek schepen Marc
Lemaitre in ieder geval de ernst ervan in te zien en beloofde als voorzitter van de sociale
huisvestingsmaatschappij een 'ronde van de Goedkope Woning' te organiseren. De
resultaten daarvan zouden dan gebundeld worden, wat vervolgens moet leiden tot een
renovatieprogramma. 

Graag volgende vragen:

1. Is het stadsbestuur op de hoogte van de schrijnende toestand van de sociale woonwijk
'Bomenwijk'? Hoe is het zover kunnen komen?

2. Hoe komt het dat de problematiek door de directeur van De Goedkope Woning wordt of werd
ontkend? Is zij bewust dat ze hiermee veel sociale huurders heeft geschoffeerd?

3. Wat zal er op korte termijn worden gedaan om deze wijk aan te pakken? Zal er extra geld
worden voorzien om deze fundamentele problemen grondig aan te pakken, in plaats van
telkens de zaken stuntelig op te kalefateren?

4. Hoeveel leegstand is er momenteel in deze wijk? Hoe komt het dat bepaalde woningen er al
jarenlang leegstaan?"

- de tussenkomsten van de raadsleden F. Santy en E. Brugman;

- het antwoord van de schepenen M. Lemaitre en W. Maddens, waarvan de tekst luidt als volgt:
Antwoord schepen M. Lemaitre:
"Voorzitter, ja, het reglement zegt dat we ons altijd moeten richten tot de voorzitter, ik doe dit
systematisch. Niemand anders doet dit, maar ik doe dit.
Voorzitter als je van Kortrijk bent, er is nu een zeer populaire reeks op facebook.
Als je van Kortrijk bent dan weet je dat een groot deel van het woningenbestand van Goedkope
Woning in  lamentabele staat is. Zowat de helft. En dat is het resultaat van tientallen jaren
verwaarlozing. Ik ben dus niet verbaasd.
De vraag is gesteld geweest of ik verbaasd ben van die foto's, ik ben ook in die woning geweest
vorige week, dus ik ben niet verbaasd.
Mijnheer Seynaeve, ik heb dus uw interpellatie niet afgewacht of nodig gehad om in te grijpen,
want voor het eerst in de geschiedenis van de Goedkope Woning is het bestuur ervan drastisch
veranderd. Mijnheer Santy, jullie hebben ruimschoots de tijd gehad om die soap, niet tot een
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soap te laten ontwikkelen en om zelf in te grijpen. Jullie hebben al die tientallen jaren, meervoud
van tientallen jaren niet ingegrepen en het resultaat staat in verschillende van onze sociale
wijken. We zijn dus met de nieuwe raad van bestuur aan de slag sinds juli vorig jaar, dat is acht
maanden. Vergelijk dat met die tientallen meervoud jaren voordien.
En in tegenstelling met vroeger nemen wij onze rol van bestuur en politieke verantwoordelijken
kordaat op. Het zullen niet meer zich opvolgende directeurs zijn die het beleid zullen
bepalen maar het zal de raad van bestuur zijn die de belangrijke keuzes zal maken. We
gaan heel binnenkort en dan wel heel binnenkort onze plannen bekend maken om naast de
nieuwbouwprojecten, de belangrijke nieuwbouwprojecten en de mooie nieuwbouwprojecten
die op stapel staan, die bezig zijn en die bijna voltooid zijn om naast dat ook het bestaande
woningenbestand te verbeteren, comfortabeler te maken en te vernieuwen. Kortom in een
staat te brengen die beantwoord aan het recht op wonen zoals dat in onze grondwet staat
en in verdragen zoals dat van de rechten van de mens. Nog dit jaar, nog dit jaar,  zullen de
bewoners de eerste vruchten daarvan plukken. We gaan dus een plan laten opstellen, opstellen
op heel korte, op korte, op middellange en op lange termijn. In al die jaren dat ik politiek actief
ben heb ik altijd veel belangstelling gehad voor onze sociale woonwijken en heb ik altijd veel
contacten gehad in die sociale woonwijken. Ik heb dus al veel woningen en appartementen in
alle wijken bezocht, maar ik neem mij inderdaad voor om die toer opnieuw te doen en opnieuw
de huurders thuis te gaan bezoeken. Ik ben er trouwens al  aan begonnen. Om nu die concrete
vraag te beantwoorden. Hoeveel leegstand is er in nieuw Kortrijk, want de woonwijk in de
volksmond, dat is nieuw Kortrijk. Hoeveel woningen ? Daar zijn nog een 150-tal woningen van
Goedkope Woningen, want er zijn er ook nog een aantal verkocht en daarvan staan er 30 leeg.
En ik zou niet durven zeggen dat die 30 momenteel geschikt zijn voor bewoning, het zal dus wel
één van de eerste opdrachten zijn om die terug bewoonbaar te maken."

Antwoord schepen W. Maddens:
"Oké , toch nog even als schepen van wonen hier tussenkomen. Ik wil u alleen maar zeggen
dat de stad voldoende bewust is van de toestand van bepaalde gebouwen, maar daarvan
niet alleen van de goedkope woningen.  Maar mijn bezorgdheid gaat ook wat ruimer naar de
leegstand en de woonkwaliteit in laat ik maar zeggen alle sociale huisvestingsmaatschappijen.
  En de huisvestingsmaatschappijen moeten er nu eenmaal  voor zorgen dat hun woningen
voldoen aan de elementaire woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode.
 Ik denk dat dit behoort tot de elementaire kerntaak van de sociale huisvestingsmaatschappijen.
Wij zullen dan ook alle initiatieven van alle sociale huisvestingsmaatschappijen op de voet
volgen en ik zal u straks zeggen hoe wij dit willen aanpakken. Maar ik wil ook nog even wijzen
en ik hoop dat het u opgevallen is, dat we in december al  een wijziging hebben aangebracht
aan het leegstandsreglement. En bijna stiekem, want ik heb in ieder geval toen geen grote
commentaren gehoord, hebben wij het leegstandsreglement gevoelig verstrengd voor de
sociale huisvestingsmaatschappijen, en we hebben eigenlijk de vrijstelling die ze in het vorige
reglement genoten simpelweg afgeschaft, dus en gelijkgesteld met wanneer er leegstand
zou zijn op de private huurmarkt. Dus ik kan u zeggen dat de vrijstelling die ze genoten van
  vijf jaar zonder meer geschrapt is en ze kunnen op vandaag zodoende enkel nog van een
vrijstelling genieten indien de woning voorwerp uitmaakt van renovatiewerken die binnen het
jaar na de opname op de inventaris van  leegstand dus uitgevoerd kan worden en dan kan men
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net zoals private eigenaars genieten van maximum drie jaren, drie aanslagjaren vrijstelling.
Dus de stad wil heel duidelijk alle maatschappijen aanzetten om op korte termijn de toestand
van hun woningen maar ook eigenlijk een te hoge leegstand aan te passen, aan te pakken. Ik
heb dan ook naar alle maatschappijen een brief gestuurd :  naar de directeurs, maar ook naar
de voorzitters om een actueel overzicht te krijgen, enerzijds van de leegstand, maar des te
belangrijker van de wijze waarop zij dit willen aanpakken. En ik zal heel binnenkort ,en in feite
deze gesprekken zijn al begonnen, met elk van hen rond de tafel zitten rond hun heel concrete
renovatieprojecten.  En ik benadruk dus dat naast het goede beheer van het eigen patrimonium
de sociale huisvestingsmaatschappijen zich ook zouden inschakelen in het woonbeleid van de
stad en dat de sociale huisvestingsmaatschappijen geen eilanden op zich zijn. Ik reken dan
ook op alle bestuurders die verantwoordelijkheid dragen in de huisvestingsmaatschappijen, ook
van de oppositie, om deze aanpak te ondersteunen net zoals ik reken op jullie medewerking
want ik denk dat wij niet gebaad zijn in Kortrijk met al teveel structuren. Onze aandacht moet
uitgaan naar de mensen die nood hebben aan dat soort sociale huisvesting en structuren zijn
daar ondergeschikt aan. Ik wil nog even verwijzen naar ook twee duidelijke punten in het plan
Nieuw Kortrijk.
1. De centralisatie van het inschrijvingsregister en
2. De stap die we willen zetten in de fusie van de huisvestingsmaatschappijen, dit om de
woonkwaliteit van de sociale huisvestingsmaatschappijen te verbeteren."

- de reactie van de raadsleden M. Seynaeve, B. Baron en F. Santy;
- het antwoord van de schepenen M. Lemaitre, K. Byttebier en W. Maddens.
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20 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de moskee: blijvende zorgen en
uitblijvende antwoorden".
Dossier: 14-352132

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
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Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, F. Verhenne,
A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- de vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de moskee: blijvende zorgen en uitblijvende
antwoorden", waarvan de tekst luidt als volgt:
 

"'Kortrijk: een stad die luistert en dialogeert'. Spijtig dat in de omgeving van de moskee andere
signalen op te vangen zijn. Zo zou al regelmatig melding zijn gemaakt van mogelijke illegale
bewoning, zonder reactie van het stadsbestuur. Ook de geluidsoverlast blijft een knelpunt. Maar
ook hier merken de buurtbewoners weinig evolutie in het dossier en blijft een mogelijke verhuis
momenteel dode letter.

1. Is het stadsbestuur op de hoogte van eventuele bewoning in de moskee? Heeft men dit
al onderzocht of laten onderzoeken? Is bewoning er toegelaten? Waarom wordt niet deftig
gereageerd op dergelijke meldingen?

2. Welke initiatieven werden er sinds mijn laatste tussenkomst genomen om de moskee te
herbestemmen? Is er ondertussen evolutie in het dossier?"

- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Zoals eerder gezegd op de gemeenteraad van 18 november 2013, werd een bezoek gebracht
aan de moskee door onze stedelijke dienst brandvoorkoming op 21 oktober 2013.
Het verslag, waarvan u kopie ontvangen heeft, bevat diverse opmerkingen.
Dit verslag en andere elementen heeft het bestuur van de moskee aangegrepen om over
te gaan tot de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Op 15 december 2013 werd de heer
Larbi Bouaiachi verkozen tot nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter heeft een nieuw bestuur
samengesteld. De statutenwijziging werd op 15 januari 2014 gepubliceerd. Het nieuwe bestuur
werd op 26 januari 2014 aan de algemene vergadering voorgesteld.
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Eén van de opdrachten van het nieuwe bestuur is om verder prioritair werk te maken van de
punten uit het aangehaalde verslag. Zo werd er ondertussen al:
- Extra noodverlichting geïnstalleerd;
- Pictogrammen opgehangen;
- Onderhoudscontracten afgesloten om de jaarlijkse controle van de brandblusapparaten te
garanderen;
- Een nieuw brandalarm besteld dat verwittigt via gsm;
- Aanpassingen voorzien i.v.m. compartimentering;
- Eén eerste extra sirene geïnstalleerd (extra volgen);
- Certificaten opgevraagd bij de fabrikant van de tapijten om te bevestigen of dat
brandvertragend is.
Andere aanpassingen zijn gepland.
Er wordt geen bewoning toegestaan zolang niet voldaan is aan eisen zoals vermeld in het
verslag. Het bestuur heeft mij vandaag nog verzekerd dat zolang dit niet in orde is, er geen
bewoning is in de moskee.

Wat uw vraag betreft over de herbestemming van de moskee, kan ik zeggen dat dit uiteraard
afhangt van de nieuwe voorzitter en het nieuw bestuur. Zij hebben de opdracht om een
erkenning te bekomen. Dit hangt - zoals u weet - ook af van externe elementen, zoals de
installatie van de nieuwe moslimexecutieve in Brussel.

Tenslotte kan ik u meedelen dat het de bedoeling is van de moskee om goed nabuurschap na
te streven.
Tijdens het gesprek met het buurtcomité, dat naar aanleiding van Kortrijk Spreekt werd
opgericht (Stasegemsestraat) op 02 februari 2014, werden belangrijke zaken overeengekomen:
- Voortaan zal informatie uitgewisseld worden. Belangrijke informatie zal de moskee overmaken
om die dan op te nemen in de buurtkrant (oplage van 4000 ex.). Zo blijft men in contact met de
buurt.
- Op vraag van de voorzitter van het wijkcomité is er ook afgesproken dat er jaarlijks een
opendeurdag - datum te bepalen in samenspraak met het wijkcomité - gehouden wordt om de
geïnteresseerden een kijkje achter de schermen te gunnen.

Op die manier is er een belangrijke stap gzet, en is de moskee gestart met bruggen bouwen.
Dit kunnen we als stadsbestuur alleen maar toejuichen, want zo gaan we allemaal vooruit."

- de reactie van raadslid M. Seynaeve;
- het antwoord van burgemeester V. Van Quickenborne;
- de reactie van raadslid M. Seynaeve.

 

Bijlage Type
20140210gr VRAAG M. Seynaeve omtrent
de moskee blijvende zorgen en uitblijvende
antwoorden

Formele bijlage



donderdag 13 maart 2014 10:19 - Doorlopend verslag 10/02/2014 p95/99

201040210gr MAIL M. Seynaeve - 3
aanvullende vragen gemeenteraad

Formele bijlage

x

21 Vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de positionering van de
maandagmarkt en van de Paasfoor tijdens de opnames van 'Mijn pop-up
restaurant'".
Dossier: 14-352135

Aanwezig:
Voorzitter: P. Lombaerts
Burgemeester: V. Van Quickenborne
Schepenen: R. Scherpereel, M. Lemaitre, W. Maddens, C. Waelkens, B. Herrewyn,
K. Byttebier, P. De Coene
Raadsleden: S. Bral, L. Lybeer, F. Santy, P. Jolie, M.C. Vandenbulcke, F. Verhenne,
A. Cnudde, C. Depuydt, C. Matthieu, P. Soens, M. Seynaeve, B. Caron, S. You-Ala,
I. Verschaete, E. Brugman, F. Rodenbach, C. Leleu, A. Vandendriessche, H. Vanhoenacker,
A. Destoop, W. Allijns, H. Verduyn, A. Weydts, M. Ahouna, P. Roosen, K. Detavernier,
S. Vanneste, L. Maddens
Stadssecretaris : G. Hillaert

Beschrijving:
Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda
toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun voorstel van beslissing, vergezeld van een toelichtende
nota, aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de
gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een lid van het college van
burgemeester en schepenen.

De raad hoort:

- de vraag van raadslid M. Seynaeve omtrent "de positionering van de maandagmarkt en van
de Paasfoor tijdens de opnames van 'Mijn pop-up restaurant'", waarvan de tekst luidt als volgt:

"Eind vorig jaar raakte bekend dat het populaire TV-programma 'Mijn restaurant' na vijf jaar
opnieuw de tenten opslaat in Kortrijk. Het gaat evenwel om een nieuwe formule met pop-up-
containers, die tijdelijk worden neergezet op het Schouwburgplein.

Omdat de opnames starten in februari en de culinaire activiteiten in het Kortrijkse restaurant dus
wellicht ook nog tijdens de Paasvakantie te volgen zijn, bestaat zowel bij de marktkramers als
bij de foorreizigers bezorgdheid over hun standplaats. Dat het pop-up-restaurant naar verluidt
ook meer plaats zou opeisen op het Schouwburgplein dan aanvankelijk verondersteld, maakt
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de situatie er niet eenvoudiger op. Marktkramers en foorreizigers vragen zich dus af waar zij
naartoe moeten tijdens de Paasfoor.

Van de kant van de marktkramers komt bovendien een tweede bekommernis. Laaiend
enthousiast was iedereen over de vernieuwde opstelling van de maandagmarkt: het
Schouwburgplein, stuk Grote Markt en de Graanmarkt, verbonden door een dubbele rij
marktkramen van aan het stadhuis tot aan het Schouwburgplein. Eindelijk een nieuwe
dynamiek voor de maadagmarkt! Alleen begint men zich nu af te vragen wanneer precies deze
opstelling wordt geïmplementeerd en waarom dit alles zo lang moet duren.

1. Wat betreft het pop-up-restaurant: Is hierover al overleg gepleegd met de marktkramers en
foorreizigers? Heeft het stadsbestuur al een mogelijke oplossing klaar voor de plaatsing en zo
ja, uit wat bestaat die?

2. Wat betreft de maandagmarkt: Waarom wordt de nieuwe opstelling nog niet doorgevoerd?
In welke mate was/is de nieuwe opstelling definitief? Wanneer mogen we de nieuwe opstelling
verwachten?"

- het antwoord van schepen R. Scherpereel, waarvan de tekst luidt als volgt:
"Voor de maandagmarkt biedt de komst van het VTM pop-up-restaurant niet onmiddellijk een
probleem. Het pop-up-restaurant bouwt op vanaf 4 maart voor minimum 7 weken. Dit betekent
dat vanaf maandag 10 maart de gecoïncideerde kramen verhuizen naar de Doorniksestraat 
(kant C&A). Vanaf 21 april (paasmaandag) verhuist de maandagmarkt voor 3 weken naar de
Veemarkt.
Na de Paasfoor (vanaf 12 mei) gaat de nieuwe opstelling in voege (straatkant Grote Markt,
Grote Markt zuidkant, Graanmarkt, Doorniksestraat langs weerszijden en Schouwburgplein).
Indien het VTM pop-uprestaurant dan nog op het Schouwburgplein verkeert zal een kleine
aanpassing aan de nieuwe opstelling noodzakelijk zijn.
Op Pinkstermaandag verhuist de maandagmarkt traditiegetrouw naar de Veemarkt.
Wat het VTM pop-uprestaurant betreft kan ik u volmondig bevestigen dat we meerdere
keren overleg hebben gepleegd en dit zowel met individuele markt- en foorkramers, als met
vertegenwoordigers van hun belangengroeperingen. Dit zowel via de administratie (onze
plaatsingsmeester en anderen) als persoonlijk, tot in de vroege en late uurtjes toe.
En ja, niet zonder resultaat. Men zegt soms dat foor- en marktkramers geen "gemakkelijke
mensen" zijn maar ik kan u bovendien bevestigen dat ook VTM geen onderhandelingspartner is
die over één nacht ijs gaat of zich snel tot een compromis laat overtuigen.
Tot een aanvaardbaar compromis zijn we echter wél gekomen en we mogen blij zijn dat een
dergelijk event de stad Kortrijk voor minstens 7 weken in de kijker zal zetten."

 

Bijlage Type
20140210gr VRAAG M. Seynaeve omtrent de
positionering van de maandagmarkt en van de

Formele bijlage



donderdag 13 maart 2014 10:19 - Doorlopend verslag 10/02/2014 p97/99

paasfoor tijdens de opnames van Mijn pop-up
restaurant
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Mondelinge vraagstelling:

____________________

 

-    Raadslid C. Matthieu zegt dat de dubbele richting in de Blekersstraat, goedgekeurd in vorige
gemeenteraad, voor een onveilige situatie zorgt ter hoogte van de bouwwerken in de straat. Ze
vraagt of de invoering van de dubbele richting niet kan worden uitgesteld tot na deze werken.
Schepen M. Lemaitre zal dit laten onderzoeken.

-    Raadslid P. Jolie vraagt wanneer zijn vraag in de gemeenteraad van 18 november 2013 met
betrekking tot een betere signalisatie naar handelaars bij wegenwerken op een raadscommissie
zal worden geagendeerd.
Schepen M. Lemaitre zal dit laten bekijken.

-    Fractieleider B. Caron zegt blij te zijn met de beslissing van het college om de N328 niet te
realiseren.

-    Raadslid M.C. Vandenbulcke vindt het positief dat inwoners hun vuilniszak mogen
buitenzetten vanaf 17 u. Ze stelt echter vast dat inwoners dit in feite nog vroeger doen dan 17 u.
Kan de stad de inwoners niet informeren dat dit niet gewenst is?
Schepen B. Herrewyn deelt mee dat er een communicatie wordt voorbereid in verband met de
netheid in de straten. Het probleem dat het raadslid signaleert, ontstaat omdat de poetshulp die
's morgens bij inwoners werkt de vuilzak dan ook in de voormiddag buitenzet. Men onderzoekt
hoe dit kan opgelost worden.

-    Raadslid F. Santy zegt dat bij het binnenrijden van de ondergrondse parkings reeds geruime
tijd de vermelding staat dat men tijdelijk niet kan betalen met VISA en mastercard. Wat is de
reden hiervoor?
Schepen M. Lemaitre deelt mee dat de automaten in de parkings verouderd zijn. AGB Parko is
op zoek naar een nieuw systeem. Dit probleem ondervinden ook de parkinguitbaters in andere
steden.

-    Fractieleider B. Caron meldt dat de belijning van het fietspad in de Gullegemsestraat ter
hoogte van de bocht aan Waterven is verdwenen. Hij vraagt deze te herverven.
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Schepen M. Lemaitre zal dit doorgeven.

-    Fractieleider H. Vanhoenacker vraagt of de stad de campagne 'met Belgerinkel naar de
winkel' in 2014 zal ondersteunen.
Schepen R. Scherpereel deelt mee dat de stad de actie zal ondersteunen voor de
deelgemeenten maar niet voor de stad. In de stad focust men op de shoppingzondagen.  

 

B1 Benoeming van één kandidaat op proef (beroepsbrandweer).
Dossier: 14-351390
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De zitting eindigt om 22u20.

 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

De Secretaris                                               De Voorzitter
G. HILLAERT                                                P. LOMBAERTS


